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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto on 
perustettu vuonna 1953.  Palvelu- ja 
hoitotyö on organisoitu liiton jäsenjär-
jestöissä. 
Liitto on laajasti mukana vanhustyön 
kehittämisprojekteissa. Liiton omia 
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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Minkälaista maailmaa 
rakennetaan vaalien jälkeen?

Tuntuu kuin Suomessa olisi järjes-
tetty kahdet vaalit; turuilla ja to-

reilla puhuttiin ihmistä lähellä ole-
vista asioista ja oltiin valmiita maksa-
maan lisää veroja, jotta palvelut, eri-
tyisesti vanhustenhuollon palvelut, 
turvataan. Television vaalipaneeleis-
sa keskei siksi asioiksi nousivat Krei-
kan, Irlannin ja Portugalin lainojen ta-
kaaminen sekä väliaikaisen ja pysy-
vän laina mekanismin rakentaminen. 
Kansa laiset kokivat, että puo lueet oli-
vat hylänneet heidät ja tahtoivat muu-
tosta ja se näkyi vaali tuloksessa.

Minkälaista maailmaa rakenne-
taan nyt vaalien jälkeen? Parhail-

laan neuvotellaan tulevasta hallitus-
pohjasta ja hallitusohjelmasta. Poh-
diskelen seuraavassa, mitä asioita oh-
jelmassa tulisi olla vanhustenhuollon 
kannalta ja mitä asioita Valli viestittää 
hallitusneuvottelijoille. 
Ensimmäinen ja yksi tärkeimmis-
tä asioista on lakiluonnos iäkkäiden 
oikeu desta tarpeenmukaiseen hoi-
vaan. Luonnos on parhaillaan laajal-
la lausuntokierroksella. Lakiluonnok-
sessa on kaksi suurta heikkoutta; si-
tä valmisteltiin kustannusneutraa-
listi, eikä luonnos paranna ikäihmis-
ten oikeut ta palvelujen saajana. Laki-
luonnos on kokooma jo nyt voimas-
sa olevista laeis ta. Siinä ei esimerkik-
si oteta kantaa henkilöstömääriin ei-
kä se tuo lisää talousresursseja kun-
tiin. Vallin sanoma hallitusneuvotte-
lijoille on, että jo hallitusohjelmaa 

neuvoteltaessa on hyväksyttävä peri-
aate, että laki konkretisoidaan ja sen 
toteuttamiselle hyväksytään selkeä 
lisä rahoitus.
Onnistunut asuminen ja ympäri-
vuorokautisen hoidon järjestäminen 
ovat keskeisiä kehittämi salueita tu-
levaisuuden vanhustyössä. Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto valmiste-
li yhdessä viiden muun vanhustyö-
järjestön kanssa puolueille esityksen 

Ikäasumisen ohjelmasta, joka tulee 
saada maahamme seuraavan hallitus-
kauden aikana. Vaatimuksessaan jär-
jestöt toteavat, että uusia palvelu-
taloja ja innovatiivisia asumisratkaisu-
ja tarvitaan erityisesti muisti sairaille 
ja huonokuntoisille vanhuksille. Ole-
massa olevat ympäri vuorokautisen 
hoivan yksiköt tulee peruskorjata vas-
taamaan tulevaisuuden ja huono-
kuntoisten asukkaiden vaatimuksia. 
Vuonna 2015 Suomessa on noin            
1 100 000 yli 65-vuotiasta henkilöä, 
joista 114 000 on vähintään keski-
vaikeasti dementoitunutta. Määrä 
kasvaa vuoteen 2020 mennessä yli                             
131 000:een. Heidän turvallisen asu-
misensa tueksi tarvitaan välittömäs-
ti nopeita toimenpiteitä, jotka tulee 
kokonaisvaltaisesti kirjata ohjelmaan 
ja niille osoitettava riittävät määrä-
rahat. 

Jo nyt on näkyvissä, että seuraavat 
kaksi vaalikautta tulevat olemaan 

taloudellisesti tiukkoja. Leikkauk-
set eivät saa kohdistua vanhusten-
huoltoon. Jo vaalitulos edellyttää, että 
tulevaa politiikkaa tehdään ihmisten 
ehdoilla ja hyväksi. Hallitus ohjelmaan 
tulee saada selkeät kannan otot siir-
tää talouden painopistettä markkina-
taloudesta kansalaisyhteiskunnan 
osaamisen ja palvelujen hyödyntä-
miseen. Näin taloudellisesti niukkoi-
nakin aikoina voidaan vahvistaa 
suoma laista hyvinvointivaltiota ja 
turvata sen rahoituspohja.
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Vanhuspalvelujen kilpailu on 
jo siinä vaiheessa, että laatu-
johtamiseen kuuluva asiakas-
lähtöisyys on selvää ja tyytyväi-
syyttä mittautetaan ammatti-
laisillakin.
Tampereen Vanhuspalveluyhdistys 
ry:n omistamassa Kuuselan Seniori-
keskuksessa on vireillä alkuperäis-
tä taloa isompi 7-9 miljoonan euron 
laajennushanke, johon tulee pää-
osin tehostettuja palveluasuntoja. 
Kuntaostajan kilpailuttamishaluja-
kin ymmärretään, vaikka mieluiten 
asukas palvelujen tuottajana nähtäi-
siin oma yhtiö, Pirkanmaan Seniori-
palvelut Oy.

Kuusela rakennettiin asunto-
messuille kaksi vuosikymmentä sit-
ten. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy 
ei ole ainoa palvelujen tuottaja Tam-

pereen Vanhuspalveluyhdistyksen 
omistamissa viidessä palvelutalossa, 
sillä Tampereen kaupunki edellyttää 
kilpailuttamista. Niissä on kuiten-
kin myös menestytty. Juuri pääsiäi-
sen alla tuli tieto, että Senioripalvelut 
on valittu tiukassa kisassa palvelun-
tuottajaksi kahteen omaan yksikköön 
Kauka järven alueella. 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jo-
hannes Tossavainen sekä Senio-
ripalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sa-
tu Laitinen luottavat tulevaisuu-
teen. Tossavainen on työskennellyt 
nykytehtävässään vuoden ja hän on 
aiem min toiminut hallituksen jäsene-
nä ja puheenjohtajana. Hänen ja yh-
distyksen tavoitteena on rakennut-
taa lisää palvelutaloja, mutta myös 
panostaa olemassa olevien kiinteis-
töjen kunnossapitoon. Laitinen va-

littiin Pirkan maan Senioripalvelu-
jen toimitusjohtajaksi 2008, mutta 
vanhus palveluyhdistyksessä hän on 
työskennellyt palvelujohtajana jo 
vuodesta 1999. 

Asukas on asiakas aina, 
myös muistisairaana

Asiakas on täällä asukas. Vanhus it-
se ja hänen äänensä on saatava kuu-
luviin täysivaltaisena kansalaisena, 
myös muistihäiriöisen asukkaan oma 
tahto on saatava selville.

– Kyselyn perusteella olemme on-
nistuneet hyvin. Kuuselassakin ote-
taan käyttöön Ulvilasta tuttua profi -
lointia, jonka avulla kartoitetaan sai-
rauden mukanaan tuomat muutok-
set asukkaan käyttäytymisessä ja nos-
tetaan esiin asukkaan omat voima-
varat. Uusi ryhmäkoti on tulos-

Asukas on kilpailutuksen j

Kuuselan asukas Maija Lappalainen, lähihoitajaopiskelija Katja Hartikainen ja askartelun asiakas Anna Jokela.
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sa, omaisyhteis työ toimii ja yhteis-
toiminta myös kuntien eli Tampe-
reen ja Pirkkalan kanssa. Tavoittee-
na on laajentaa toimintaa muihin-
kin ympäristö kuntiin, Tossavainen 
ja Laitinen hymyilevät.

Ikäihmisten hoiva-ala kasvaa voi-
makkaasti ja se kiinnostaa kansain-
välisiä toimijoita – kilpailu on kovaa, 
Tossavainen kertoo.

– Eettinenkin tehtävämme on pi-
tää huolta, että ikäihmisten ääni kuu-
luu. Asukastoimikunnat ovat aina 
saaneet jäseniä, vaikka hoivan ulot-
tuville pääsevät yhä huonokuntoi-
semmat, Laitinen sanoo.

– Tämä on ala, josta ihmisillä on 
paljon ajatuksia ja joka koskettaa 
myös tunteita, Laitinen jatkaa.

– Alihankintaa tehdessä edustam-
me loppukäyttäjää eli asukasta. Sii-
vous on osin omaa toimintaa ny-
kyään. Pesulapalvelut ostettiin ja toi-
mittajia on vaihdettukin pari kertaa. 
Toivottavasti löydämme asukkaille 
parhaan, jossa hinta on kohtuullinen 
ja laatuun voi luottaa. Kumpaankin 
on kiinnitettävä huomiota, Laitinen 
kertoo.

– Useimmiten päädytään ei halvim-
paan mutta sopivaan. Sopimuskump-
panina vastaamme laadusta kunnille, 
joiden kanssa pidämme säännölliset 
palaverit kerran kaksi vuodessa. 

Palautteesta ei ole ollut puutetta. 
Myös mm. kiinteistönhoitoa, pank-
keja ja puhelinoperaattoreita tai atk-
tukea kilpailutetaan, samoin raken-
taminen, rakennuttaminen ja perus-
korjaukset, mitä ARAkin edellyttää.

Asiakkaan tahto on ajan myötä 
muuttunut sellaiseen suuntaan, jos-
sa halutaan elää "oman näköistä" elä-
mää. Halutaan oma koti ja yksityi-
syys, johon kuitenkin liittyy hoivaa 
ja henkilökuntaa. Se vain vahvis-
tuu jatkossakin sekä asukkaiden et-
tä omaisten mielissä. Lisäksi palve-
lun tarve kasvaa, niin myös yhteis-
työ ympäristön kanssa. Kuuselankin 
kanssa on tekemisissä jo toistakym-
mentä vapaa ehtoisyhteisöä martois-
ta seura kuntaan.

Omat ja yritysten kyselyt, 
arviointiperusteet kunnalta

Asukastyytyväisyyttä mitataan sään-
nöllisin kyselyin, jotta saadaan tietää, 
ollaanko menossa tavoitteiden mu-
kaiseen suuntaan. Tavallisesti kysy-
tään itse, mutta kun haluttiin katta-
vampi katsaus, kysely tilattiin ulko-
puoliselta yritykseltä Innolinkilta. 
Yritysten lisäksi kyselytarjontaa on 
mm. oppilaitoksilta. 

– Vaikka viimeksi oltiin tyytyväi-
siä, laakereilla ei voi levätä jo kilpailu-
tilanteen vuoksi, Tossavainen ja Lai-
tinen toteavat. 

– Avoimuutta, rehellisyyttä ja 
asian tuntemusta kiitetään, yhteis-
työ on sujunut hyvin tai melko hy-
vin ja asukkaiden mielestä täällä on 
turvallista ja hyvä henkilöstö. Kyse-
lyyn osallistui yhteensä 199 henkilöä, 
joista asukkaita oli 72. Kriittisin ryh-
mä on omaiset. He kaipaavat henki-
löstön pysyvyyttä, riittävää määrää ja 
ystävällisyyttä. Jollei ole mitään eri-
tyistä mielessä, voidaan jättää vastaa-
minen sikseen. 

– Voimme auditoida toistemme 
työtä ja tehdä sisäistä auditointia var-
sinkin tärkeässä asukkaan sisääntulo-
vaiheessa. Näin saadaan toteutuma 
asukkaan kokemuksen kautta, mikä 
on parasta. Myös saattohoitoa, lääke-
huoltoa, hallintoa, tietosuojaa ja päi-
väkeskusasiakkaitakin auditoidaan.

Vastuuhoitaja tutustuu asukkaa-

a hankinnankin keskiössä
seen jo ennen muuttoa ja on paikalla. 
Jos on pettymyksiä, ne voivat muo-
dostua kauaskantoisiksi. On tehtä-
vä iso työ, jos ensi vaikutelma me-
nee pieleen. 

Laadun arviointiperusteissa Tam-
pere jo kilpailuttaessaan asettaa 
minimi raamit. Lisälaatukin on jo 
kilpailtua.

Tampere tulee tarvitsemaan tällä 
vuosikymmenellä noin sata tehostet-
tua palveluasuntoa vuodessa eli tuhat 
asuntoa koko vuosikymmenellä.

Toiminnanjohtaja Johannes Tossavai-
nen ja toimitusjohtaja Satu Laitinen 
ymmärtävät kilpailuttamisen, vaikka 
yhdistys käyttäisikin mieluusti koko-
naan omistamiaan palveluja.

  jatkuu seuraavalla sivulla->

”Eettinenkin tehtä-
vämme on pitää huolta, 

että ikäihmisten ääni 
kuuluu.

Hyvä perehdytys 
heti alkuun palkitsee

Kangasalalaisen Jalmarin Kodon 
johtaja Mirja Jussila kertoo, et-
tä asiakaslähtöisyys lähtee hyvästä 
lämpimästä vastaanottamisesta uu-
teen kotiin: 

– Tavoitteena on saada uudet asuk-
kaat kokemaan olonsa kotoisak-
si ja turvalliseksi uudessa toiminta-
ympäristössään. Hyvä perehdytys 
palkitaan useimmiten asukastyytyväi-
syydellä.
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Asiakaslähtöisyys ikäihmisten pal-
veluissa tarkoittaa sitä, että vanhuk-
sen ja hänen läheisensä osallistu-
minen päätöksen tekoon on raken-
teellisesti varmistettu, terveyden-
huollon maisteri ja geron tologi, 
Tampereen kaupungin tilaaja-
päällikkö Eeva Päivärinta ja Pro 
Terveys -lehden päätoimittaja, do-
sentti Irma Kiikkala ovat kirjoit-
taneet Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitolle helmikuun lopulla tä-
nä vuonna.

Päivärinta ja Kiikkala tahtoi-
sivat kiihkotonta keskustelua ja 
kehittämis työtä aidon asiakasläh-
töisyyden ja osallisuuden vahvista-
miseksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluissa. Silloin toteutetaan 
kunnan perustehtävää, valtuuston 
strategiaa, noudatetaan lainsäädän-
nön antamia linjauksia ja tuetaan 
niin vanhuksia kuin muitakin asiak-
kaita, potilaita ja heidän omaisiaan 
pärjäämään elämässään mahdolli-
simman toimintakykyisinä.

Hyvinvointipalvelujen perustana 

on lainsäädäntö, esimerkiksi sosiaali-
huoltolaki ja terveydenhuoltolaki. 
Tavoitteena on asiakkaiden ja poti-
laiden sekä heidän läheistensä hyvin-
vointi, ei säästäminen. Hyvinvointiin 
sisältyy esimerkiksi voimaan tuminen, 
omatoimisuus, toimintakykyisyys, 
turvallisuus ja elämässä pärjäämi-
nen. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävänä on saada aikaan ihmisten 
toimintakykyisyys ja elämään sisälty-
vän kärsimyksen siedettävyys, Päivä-
rinta ja Kiikkala kirjoittavat.

Tämä tehtävä linjataan yksityiskoh-
taisesti säädöksissä. Esimerkiksi laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista ja La-
ki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista ohjaavat toimimaan ih-
misarvoa, ihmisen omaa vakaumusta 
ja yksityisyyttä kunnioit taen. Asiak-
kailla ja potilailla on oi keus hyvään 
kohteluun ja palveluun.

Enää ei kyyristellä "herranpelkoi-
sina hallintoalamaisina", vaan osal-
listutaan aidosti ja vaaditaan asian-
mukaisia palveluja. Asiakkaat, poti-
laat ja heidän omaisensa eivät enää 

Ihmisen kuulemista omissa asioissaan
suostu olemaan toiminnan kohtei-
ta, vaan ottavat paikkaansa osallisi-
na, yhteiskunnan ja kunnan vaikut-
tavina ja täysivaltaisina jäseninä.

Päivärinnan ja Kiikkalan mu-
kaan kunta, poliittiset päättäjät, 
vastuulliset esimiehet ja ammatti-
laiset eivät voi enää paeta vastuu-
taan asiakas lähtöisten palvelujen 
tuottamisessa.

Ongelmana on, miten yhteinen 
ja säännelty asiakkaiden, potilai-
den ja heidän omaistensa osalli-
suus vahvistuu pirstaloituneessa 
organisaatiossa, tilaajien ja tuotta-
jien maailmassa, julkisten ja yksi-
tyisten työssä.

Onko tilaaja tiennyt, mitä pitää 
tilata? Onko tuottaja selkeästi ja 
ammatillisesti johdettu ja resurs-
soitu toimija, joka kykenee täyttä-
mään tehtävänsä? Onko esimerkik-
si vanhustyön arjessa työskentele-
villä johtajiensa tuki? Onko heidän 
mahdollista tuottaa palveluita eet-
tisesti oikein ja lainsäädännön lin-
jauksia noudattaen?

Tukena asukkaan sisäänajoissa ovat 
uuden asukkaan perehdytysohjelma, 
omahoitaja ja koko työryhmä. 

Jalmarin Kodon asukkaille jär-
jestään viikoittain juttunurkkauk-
sia, joissa asukkaiden ääntä – toivei-
ta, murheita ja iloja – kuunnellaan. 
Juttu nurkkauksissa katsotaan myös 
aina tulevaisuuteen: mitä viikolla ta-
pahtuu? Missä voisi olla mukana? 

Jalmarin Koto on Kangasalan 
palvelut alosäätiön omistama.

– On tärkeää, että emme tee 
"passaamalla asukkaita passiivisek-
si", mutta autamme niissä arkisis-
sa asiois sa, joissa he apua, opastus-
ta tai rohkaisua tarvitsevat, Jussila 
kertoo.

– Asukaslähtöisyys tarkoittaa myös 
sitä, että jokainen asukas saa elää 
oman näköistään elämää toki ker-
rostalosäännöt huomioon ot taen. 
Asuinhuoneet kalustetaan omil-
la huonekaluilla, omat vaatteet jne. 

Vieraat, omaiset ja ystävät ovat läm-
pöisesti tervetulleita, "siskonpetejä" 
voi levitellä. Nytkin eräällä asukkaalla 
on lapsenlapset viikon vieraina, tule-
vat toisesta Pohjoismaasta.  

– Olemme mitanneet asukastyyty-

väisyyttä itse laatimillamme kyselyil-
lä, viimeksi noin vuosi sitten. Omai-
silla lienee eniten odotuksia ja toivei-
ta, asukkaat ovat lähinnä tyytyväisiä. 
Olemme myös kyselleet ruokapalve-
luista, Jussila kertoo.

– Teemme parhaillaan laatutyötä 
Edupolin ja Lempäälän Ehtookodon 
kanssa. Projektin nimi on Oma Tah-
to. Sen avulla haluamme vahvistaa 
asukkaan ja asiakkaan ääntä. Suunni-
telmissa on kehittää mittareita, joi-
den nimiksi olemme ristineet mm. 
Oma-Avokki. Lyhenne syntyy sa-
noista omaiset ja avopuolen asiak-
kaat. Hoidokki- lyhenne taas syntyy 
hoitoisuusajatuksesta, Henrikki puo-
lestaan ajatuksesta henkilöstö ja ri-
kastuttaminen sekä Mielikkiajatuk-
sesta mielekkyyttä, kestävää kehitys-
tä ja tarkoituksenmukaisuutta työ-
prosesseihin.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Mirja Jussilan mukaan hyvä perehdyt-
täminen palkitaan. Siksi vastaanotto-
työ on tärkeää, hän kertoo Jalmarin 
Kodon pääovella.
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Hyvää ikäpolitiikkaa heti meille nyt tänne!

Irlannissa ovat kaikki ikäjärjestöt löy-
täneet toisensa ja perustaneet katto-
järjestön nimellä Older and Bolder, 
siis Vanhat ja Rohkeat. Jo viime vuon-
na he saivat hallituksen lupaamaan 
hyvän ikääntymisen strategian. Ke-
vään parlamenttivaaleissa Older 
and Bolder esiintyi voimakkaasti vii-
den vaatimuksensa kanssa: reilu ter-
veydenhuolto, riittävät eläkkeet, hy-
vä paikallisliikenne, kansallinen ikä-
politiikka ja osallistumismahdollisuu-
det minulle.

Toivottavasti vaalien jälkeen kyhät-
ty hallitus nyt lähtee Irlannissa van-
hojen ja rohkeiden linjoille. Talous-
tilanne ei ole hyvä, koko Euroopan 
Unioni katsoo huolestuneena, mi-
ten Kreikka tai Portugali tai jopa Ir-
lanti pärjäävät. Older and Bolder ei 
aio kuitenkaan luovuttaa. Sinnikkyys 
on tarpeen vanhojen ihmisten kysy-
myksissä!

Nyt tarvitaan Suomessakin rohkeaa 
vanhojen ihmisten asioiden ajamis-
ta. Odotimme, että vanhusten asiat 
olisivat nousseet vaalikeskustelujen 
teemaksi, mutta ei. Vähän käsiteltiin 
omaishoitajien tilannetta, mutta sii-
nä kaikki. Euroopan unionin tilanne 
peitti kaiken alleen, eikä ihmisten asi-
oille ollut sijaa.

Edellinen hallitus – tai tarkemmin 
ministeri Paula Risikko, tuo ponte-
va pohojalaanen, valmisteli ehdotuk-
sen ikälaiksi. Tämä oli kuitenkin vain 
sosiaa li-  ja terveydenhuollon laki. 
Hyvä ikääntyminen on aivan jotakin 
muuta kuin sosiaalitätien tai terveys-
neuvojien asia.

Suomen ikääntyminen on poliitti-
nen kysymys. Sen monet keskeiset 
ratkaisut tehdään päätöksentekijöi-
den pöydissä niin kunnanvaltuustois-
sa kuin eduskunnassakin. Monet asiat 
taas ovat kansalaisyhteiskunnan, siis 
meidän itsemme ja meidän järjestö-
jemme hallussa. Jotta tästä syntyisi 
sointuisa kokonaisuus, on eri roolien 
oltava selkeitä. 

Risikon ikälakiehdotus on 
kustannus neutraali. Tämä on sieviste-
levä ilmaisu sille, että ei haluta panna 
lisää rahaa vanhuspolitiikkaan. Haloo! 
Ei muka lisää kustannuksia! Suomihan 

ikääntyy maailmanhistorian suurim-
malla vauhdilla. Me voisimme näyttää 
koko maailmalle, miten tästä selvitään 
innovatiivisesti ja yhteispelillä. 

Melkein kolmekymmentä vuotta 
sitten Eeva Kuuskoskella ja minulla 
oli hallituksessa valtava poliittinen rii-
ta päivähoidosta ja kotihoidon tues ta. 

Oikeisto kammosi lasten päivähoitoa, 
jota nimitettiin "laitoshoidoksi". Va-
semmisto, siis minäkin, vierasti koti-
hoidon tukea. Miksi naiset eivät pääsi-
si työmarkkinoille, miksi maksettaisiin 
tukea terveelle äidille, joka hoitaa ter-
vettä omaa lastaan kotona? En kos-
kaan ole saanut niin paljoa poliittista 
pilkkaa, halveksuntaa tai pilapiirroksia 
osakseni vastapuolelta. Siihen aikaan 
politiikka oli intohimolaji, nykypäivä 
on laimea heijastus siitä. Tarvittiin ko-
ko hallitus vääntämään kompromis-
sia: perheet valitkoot itse. Ei mitään 

byrokraatteja ratkaisemaan, mikä ke-
nellekin on parasta. Päätettiin seitse-
män vuoden siirtymäaika, jolloin kun-
nat rakensivat palveluja ja valtio lisäsi 
hiljalleen valtionosuuksia. Seitsemän 
vuotta lasten tähden.

Nyt on toimittava samalla lailla. 
Tarvitsemme yhteiskuntasopimuk-
sen, johon kaikki osapuolet sitoutu-
vat. Hyvän, laajan poliittisen suun-
nitelman ja siihen siirtymäajan, jol-
loin rahoitusta lisätään ja palveluja 
rakennetaan. Kyllä ihmiset malttavat 
odottaa, jos voivat uskoa poliittisiin 
päätöksiin. Emme koskaan ole olleet 
kansa kuntana niin vauraita kuin nyt. 
Pahin kestävyysvaje tulee, jos ihmiset 
eivät luota politiikkaan. 

Hyvä suunnitelma korostaisi eh-
käiseviä toimia, ihmisten omatoi-
misuutta ja osallisuutta. Older and 
Bolder- järjestökin vaatii osallistumis-
mahdollisuutta minulle, ei joillekin 
toisille eikä vanhojen ihmisten edus-
tajille. Vanhoilla ihmisillä on pal-
jon koke musta ja viisautta. Uudessa 
eduskunnassamme on vain kolme yli 
65-vuotiasta edustajaa kahdestasa-
dasta – se ei siis vastaa kansan ikä-
rakennetta vähimmässäkään määrin. 
Nähtävästi me emme itsekään äänes-
tä oman ikäisiämme ihmisiä. Olisiko 
siinäkin miettimisen paikka.

Osallisuus luo edellytyksiä ihmis-
ten omaehtoisille toimille. Tiloja pi-
täisi olla maksutta tarjolla, jotta ta-
paamisia. kerhoja ja klubeja syntyisi 
kaikkialle. Vanhojen ihmisten ei pidä 
jäädä koteihinsa kyhjöttämään, vaan 
kaikki tarvitaan mukaan, kaikilla on 
jotakin osaamista jaettavaksi. Asunto-
politiikka on valtava osa hyvän van-
henemisen suunnitelmaa. Entä kult-
tuuripolitiikka? Elinikäinen oppimi-
nen? Liikenne? Työmahdollisuudet 
erilaisten keikkojen muodossa? Ikä-
politiikka ei totisesti ole vain sosiaa-
li-  ja terveysasia.

Nyt, hyvät vanhustyön asiantunti-
jat! Meidän osaamiselle on tarvetta. 
Meitä tarvitaan valtakunnan ikäpoli-
tiikan luomiseen, arviointiin ja inno-
vointiin. Nyt on oltava tarkkana, jotta 
meidän äänemme tulevat oikealla ta-
valla kuuluviin.
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Sosiaalipalveluiden markkinat ovat suuressa murroksessa. Kun-
nan palveluostot yksityisiltä markkinoilta kasvavat voimakkaas-
ti, mutta tuotanto keskittyy muutamien isojen tuottajien käsiin. 
Nykyinen meno ei siis kehitä palvelumarkkinoita normaalimark-
kinoita kohti, vaan alalle on syntymässä pääomasijoittajien hal-
litsemat harvojen tuottajien markkinat. 

teen. Kunnat vetoavat menettelys-
sään hankintalakiin. Hankintalaki pa-
kottaa heidät kuulemma kilpailutta-
maan palvelut nykyisellä tavalla. On-
ko asia tosiaan näin?

Toki jos laatuvaatimukset laite-
taan alhaisiksi, niin kilpailun voitta-
jan ratkaisee aina hinta. Pakottaako 
hankinta laki todellakin väheksymään 
laatupisteytystä? Eikö laki anna mah-
dollisuutta laadun aidolle painottami-
selle? Onpa nähty myös sellainen kil-
pailutus, missä kilpailutusasiakirjak-
si riitti yksi paperi: Paperi, missä yh-
dellä rastilla sitouduttiin täyttämään 
"laatuvaatimukset" ja viivalle annet-
tiin tarjotun palvelun kokonaishinta 
vuositasolla. 

Asumis- ja sosiaalipalvelut ovat 
loppujen lopuksi yksinkertainen bis-
nes. Henkilöstö on suurin kuluerä ja 

Sosiaaliala tarvitsee 

Yksityiset pääomasijoittajien luot-
saamat sosiaali- ja terveysalan ketju-
yritykset ajavat yhteiskuntaan tilan-
netta, jossa markkinoilla olisi tilaa 
kunnan oman tuotannon lisäksi vain 
parille suurelle yksityiselle toimijal-
le. Heidän mukaansa kolmas sektori 
vääristää kilpailua ja paikalliset yrit-
täjät eivät ole halukkaita ja kykene-
viä investoimaan palveluidensa ke-
hittämiseen.

Mitä mieltä asiasta ovat asiakkaat? 
Taloustutkimus Oy kysyi tutkimuk-
sessaan Oulun lähialueen 35-79-vuo-

tiaiden toiveita. Yhdeksän kymme-
nestä toivoi ensisijaiseksi palvelui-
den tuottajaksi kuntaa, yleishyödyllis-
tä toimijaa tai paikallista yrittäjää. Tär-
keimmät, eli asiakkaat, eivät siis jaa 
pääomasijoittajien näkemystä mark-
kinoiden toivotusta muodosta.

Kunnat tekevät isoja päätöksiä 
kilpailuttaessaan asumis- ja sosiaali-
palveluitaan lähiaikoina. Kun koko 
markkina annetaan yhdelle toimijal-
le parhaimmillaan jopa 12 vuodek-
si, suuntaa tämä palveluiden laatua 
ja tuotantotapaa pitkälle tulevaisuu-

Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa asiakkaista toivoo ensisijaiseksi palveluntuottajaksi joko kuntaa, yleis-
hyödyllistä toimijaa tai paikallista yrittäjää.
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koulutettu henkilöstö maksaa enem-
män. Jos palvelut tuotetaan minimi-
mitoituksella ja vähäisesti koulutetul-
la henkilöstöllä, niin hinnan saa pai-
nettua alas ja sitä kautta tulo pääoma-
sijoittajille maksimoituu. Mutta miten 
käy tässä yhtälössä hoidettavana ole-
vien asiakkaiden?

Kunnalla on suuri vastuu

Kunnalla on suuri vastuu palveluiden-
sa ostoissa ja kilpailutuksessa. Osto-
jen pitäisi kehittää ja kasvattaa paikal-
lista toimintaa ja tämä olisi huomioi-
tava aidosti palveluiden laadun ohella. 
Monesti tilanne on valmiiksi jo se, et-
tä laatu = paikallinen toimija. Kuntien 
hankintatoimi olisi valtakunnallises-
ti sidottava osaksi kuntien elinkeino-
strategiaa ja kaikki toimenpiteet oli-
si käytettävä, jotta paikallinen toimi-
ja pärjäisi koti markkinoillaan. 

Palveluseteli on erinomainen tapa 
järjestää palvelut asiakasta ja paikal-
lisuutta tukevalla tavalla. Palvelu seteli 
ei toimi ainoastaan siinä tilanteessa, 
kun sen hinta määritetään liian alhai-
seksi. Tällöin vähempiosaisilla ei ole 
mahdollisuutta laadukkaisiin palve-
luihin, ja syntyy kahdet markkinat; 
ne jotka jätetään pääomasijoittajien 
armoille ja ne, jotka voivat ostaa laa-
dukkaita palveluita paikallisilta toimi-
joilta. Palvelusetelissä loppuasiakas 
on aidosti keskiössä, eikä kilpailutuk-
sessa keskitytä vakuuttamaan kunta-
päättäjiä hienoilla käsikirjoilla.

Laadun arvioinnissa kilpailutuksis-
sa on selviä puutteita. Kilpailutuksia 
voitetaan tiloilla, jotka ovat olemas-
sa vain kuvina suunnittelupöydällä, 
tai laatu osoitetaan pääkonttorilla teh-
dyllä käsikirjalla ja tarjousasia kirjoilla. 
Sitten kun tarjottu hinta ei riitä kil-
pailutuksessa luvattujen palveluiden 
tuottamiseen, kiristetään kuntaa uu-
silla ostoilla pian tuotannon aloitta-
misen jälkeen. Kun palvelun tuotta-
jalla on kilpailutuksen jälkeen hallit-

seva markkina-asema alueella, niin 
mistäpä muualta näitä "lisäpalvelui-
ta" kunta ostaisi? Onneksi kaikki kun-
nat eivät toimi näin, vaan laatu on jos-
sain paikoissa aidosti vaikuttava teki-
jä. Samoin jotkut kunnat käyvät tar-
kastamassa laatuasiat jo olemassa ole-
vista yksiköistä, jolloin halvan hinnan 
ja paperilaatukäsikirjan tarjouksilla ei 
enää pärjätä.

Pääomasijoittaja iskee 
helppoon rahaan

Pääomasijoittajan resepti on yksin-
kertainen: kasvatetaan yrityksen ko-
koa voimakkaasti ja sijoitetulle rahal-
le on saatava moninkertainen tuotto. 
Jos tällaista tuottoa ja selvää "exit-
strategiaa" toimialalla/yrityksessä 
ei ole nähtävissä, ei pääomasijoitta-
ja tuhlaa rahojaan toimialalle. Mut-
ta kun helppoa rahaa on näkyvissä, 
iskee pääomasijoittaja kiinni välittö-
mästi. 

Pääomasijoittajien harmiksi van-
huksia ja vammaisia ei voi rahdata 
Aasiaan hoidettaviksi. Mutta ratkaisu 
ongelmaan on löydetty, ainahan hoi-
don tulot voidaan ulosmitata sijoit-
tajille. Tällöin raha ei kierrä paikallis-
taloudessa.

Niin ja se kolmannen sektorin kil-
pailua vääristävä vaikutus? Kolmas 
sektori on kautta aikojen hoitanut ja 
huolehtinut yhteiskunnan vähempi-
osaisista uutteralla työllä paikallisesti. 
Pääomasijoittaja haluasi päästä eroon 
näistä "häiriköistä". Toki osa toimi-
joista toimii avustusten tukemana 
markkinoilla eri asemassa ja tällais-
ten tilanteiden tarkastelu jossain ti-
lanteissa onkin suotavaa. 

Moni paikallinen yhdistys ja sää-
tiö toimivat markkinoilla ilman 
avustuksia. Ainoa ero pääomasijoit-
tajien vetämiin yrityksiin on se, että 
kun pääoma sijoittajat ulosmittaavat 
hoidosta tehdyn tuloksen ulkomai-
siin taskuihin, niin paikalliset voit-

paikallisia toimijoita
toa tuottamattomat säätiöt ja yhdis-
tyksen laittavat saman rahan palve-
lun ja hoidon laadun kehittämiseen. 
Yritysmaailman kannalta toki tämä ei 
ole järkevää, mutta mitä mieltä asias-
ta on asiakas?

Hallitusohjelmaan on saatava 
toimen piteitä, jotka varmistavat pai-
kallisten sote-toimijoiden mahdol-
lisuudet toimia alueellisesti. Mikäli 
yhteis kunnallista keskustelua ei mark-
kinoiden menosta pidetä yllä, valtaa-
vat kansainväliset sijoittajat Suomen 
sote-markkinat. Jokaisen paikallisen 
toimijan vastuulla on tilanteen esille 
nostaminen ja vaikutuskanavien käyt-
täminen omalla alueellaan. Vaikutta-
misen ja keskustelun aika on nyt, ei-
kä huomenna!

Matias Itkonen
Kirjoittaja on Caritas-säätiön 

talous- ja kehitysjohtaja
Kuvat: Caritas-säätiö

”Tutkimuksen mukaan 
suurin osa asiakkaista 
toivoo ensisijaiseksi palve-
luiden tuottajaksi kuntaa, 
yleishyödyllistä toimijaa 
tai paikallista yrittäjää.
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Raumalla vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutus rat-
kesi paikallisten yrittäjien mielestä väärin perustein. Kaupun-
gin puitesopimuskumppaneiksi valittujen kolmen valtakunnalli-
sen yrityksen vasta suunnitteilla olevat tilat saivat täydet pisteet, 
kun paikallisten jo olemassa olevat tilat pisteytettiin kitsaammin. 
Markkinaoikeuteen valittaneet yrittäjät kokevat, ettei kaikkia tar-
joajia ole kohdeltu samalla tavalla. 

Raumalaiset hoivayrittäjät epäilevät vilppiä kilpailutuksessa

"Valmiit toimitilat eivät 

– Ero kolmen valtakunnallisen toi-
mijan ja paikallisten yritysten välil-
lä syntyi ainoastaan toimitilapisteillä, 
raumalaisen Hoitokoti Linnan neidon 
toimitusjohtaja Tiina Karenmaa- 
Virtanen summaa.

Hoivayrittäjät uskovat, että kau-

punki on toiminut tarkoitushakuises-
ti säästöt mielessään. Sen epäillään 
päättäneen kuviot jo etukäteen, mihin 
viittaisi tonttien osoittaminen valta-
kunnallisille yrittäjille jo 2009 syksyllä. 
Vuoden 2009 lopussa Rauman kau-
punki myös sanoi irti kaikki paikal-

listen hoiva-alan palveluntarjoa jien 
kanssa tekemänsä sopimukset.

Neuvotteluja kesken kaiken

Yrittäjiä ihmetyttää, että kaupunki on 
kesken valintaprosessin käynyt neu-
votteluja voittaneiden yritysten kans-
sa. He pitävät selviönä, että neuvot-
teluja olisi tullut käydä kaikkien kans-
sa. Kaupunki taas sanoo halunneen-
sa vain varmistua yritysten ymmärtä-
neen tarjouksen oikein. Valtakunnal-
liset yritykset luonnollisesti kiistävät 
hyötyneensä keskusteluista. 

– Kaiken lisäksi kaupunki kielsi kai-

Rauman sosiaalijohtaja Pekka Jaatinen ja hoivayrittäjä Tiina Karenmaa-Virtanen omaavat erilaiset näkemykset siitä, 
miten Rauman kaupunki hoiti vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen. Hoitokoti Linnanneidon asukas 
on kunnallisneuvos Aimo Laiho.
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”Sikäli kuin säästöjä 
saadaan aikaan, niillä 
palkataan sosiaali- ja 
terveystoimeen lisää 
työntekijöitä.

kenlaiset välineuvottelut kilpailutuk-
sen alkuvaiheessa, Karenmaa-Virta-
nen huomauttaa.

Yrittäjien mielestä neuvottelut ovat 
vaikuttaneet asian valmisteluproses-
siin. Suurennuslasin alle on joutunut 
erityisesti se, että ennen neuvottelu-
ja vt. sosiaalijohtaja Aarto Jalava oli 
5.10.2010 esityslistan mukaan esittä-
nyt lautakunnalle puitesopimuksen 
tekemistä 13 yrityksen kanssa. Esi-
tystä ei käsitelty kokouksessa lain-
kaan, vaan se yksinkertaisesti vedet-
tiin pois listalta. Lautakunnan seu-
raavan, 26.10.2010 kokouksen esitys-
listalla esitettiin sopimuskumppa-
neiksi enää kolmea valtakunnallista 
yritystä. Paikalliset yrittäjät epäilevät 
menettelyvirhettä käsittelyssä. 

”Normaalia hallintotoimintaa”

Rauman sosiaali- ja terveyslautakunta 
antoi Markkinaoikeudelle huhtikuun 
lopussa lisävastineen, jossa sanotaan 
vt. sosiaalijohtajan muuttaneen esi-
tystään, "jotta hankinta päätös vas-
taa kilpailutuksen ja tarjousvertailun 
tulosta". Vastineessa kielletään, että 
asial la olisi mitään tekemistä yritysten 
kanssa käytyjen neuvottelujen kanssa 
tai että tarjousasiakirjoja olisi muutet-
tu. Sen sijaan esitysten muuttaminen 
on lautakunnan mukaan normaalia 
hallintotoimintaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pu-
heenjohtaja Jouko Aitonurmi muis-
taa saaneensa tiedon esityksen pois 
vetämisestä ennen 5.10. kokousta. 
Hänen käsityksensä mukaan esitys 
vedettiin pois, koska asiakkaita ei olisi 
riittänyt 13 sopimuskumppanille.

– Vaikka niin monta olisi valittu, 
kilpailutuksessa parhaiten pärjänneet 
olisi joka tapauksessa pitänyt asettaa 
muiden edelle, Aitonurmi sanoo. 

Rauman sosiaali- ja terveysjohta-
ja Pekka Jaatisen mielestä valta-
kunnallisten yritysten kanssa käydyis-

tä neuvotteluista kohistaankin suotta. 
Niitä ei ole edes yritetty salata. 

– Neuvottelut käytiin kolmen eni-
ten pisteitä saaneen yrityksen kanssa, 
Jaatinen kuittaa. 

Jaatinen sanoo ymmärtävänsä hy-
vin paikallisten yrittäjien harmin hä-
viöstään, mutta toteaa, ettei EU:n 
kilpailul ainsäädäntö mahdollista pai-
kallisuuden suosimista. Myös valmii-
den tilojen edellyttäminen olisi aset-
tanut kilpailijat eriarvoiseen ase-
maan. Olennaista oli sitoutuminen 
sopimuksen mukaisten tilojen tar-
joamiseen sovitussa ajassa. Tilat jo-
ka tapauk sessa tarkistetaan niiden val-
mistuttua sen varmistamiseksi, että 
ne vastaavat sovittua. 

Jaatinen toteaa, että isoilla yrityk-
sillä saattaa olla laatuasioissa etu-
matkaa pieniin nähden. Hänen mie-
lestään laatu on ainakin osittain siir-
rettävissä. 

– Ison toimijan on pakko laittaa 
laatu kuntoon. Jos yrityksellä on jo 
ennestään kymmeniä yksiköitä, sen 
myös lienee helpompi vakuuttaa 
serti fi oijat toimintansa laadusta kuin 
kokonaan uuden toimijan, Jaatinen 
perustelee. 

”Ei tarkoitushakuisuutta”

Jaatisen mukaan tarjouspyyntö sa-
moin kuin valintaprosessi on toteu-

kelvanneet kaupungille"

Rauman kaupunki kilpailutti vanhusten tehostetun palveluasumisen pal-
velut viime vuoden aikana. Kilpailutuksen tuloksena kaupunki teki puite-
sopimuksen kolmen valtakunnallisen hoivayrityksen kanssa: Mehiläinen 
Kuntapalvelut Carema Oy:n, Attendo MedOnen ja Mediverkko Hoiva-
palvelut Oy:n. Kaikki paikalliset palveluntarjoajat jäivät sopimuksetta. 
Tarjoajia oli kaikkiaan 17. 

Kuusi raumalaista hoivayrittäjää valitti Markkinaoikeuteen. Alkuperäi-
sistä valittajista kaksi, Dement Oy sekä Sosiaali- ja terveyspalvelut Hel-
mi Oy ovat peruuttaneet valituksensa. Dement Oy teki konkurssin. Hel-
mellä taas on johtonsa kautta tiiviit kytkökset hoivakeskus Villa Jussoi-
laan, joka vuokrasi tiloja Dementille. Tilat on nyt vuokrattu Mehiläinen 
kuntapalvelut Caremalle. Sosiaali- ja terveyspalvelut Helmen hallituksen 
puheenjohtaja Jukka Salminen ei kommentoi asiaa. 

tettu asianmukaisesti. Sen hän myön-
tää, että kilpailutettavien palvelujen 
määrä oli yhdellä kertaa liian suuri, 
mikä aiheutti kaupungille ongelmia 
pysyä aikataulussa. Valintojen tarkoi-
tushakuisuuden hän kieltää jyrkästi. 

– Meillekin oli yllätys, että valta-
kunnalliset toimijat pärjäsivät sekä 
hinnassa että laadussa. Tämä johtu-
nee muun muassa palveluiden mo-
nistettavuudesta ja suuruuden eko-
nomiasta, Jaatinen arvelee. 

Jaatinen kiistää, että säästöt olisivat 
olleet kilpailutuksen syy, vaikka koko-
naistaloudellisinta ratkaisua etsittiin-
kin. Taustalla oli halu yhtenäistää kir-
javat käytännöt ja samalla täyttää kil-
pailulainsäädännön vaatimukset. 

– Sikäli kuin säästöjä saadaan ai-
kaan, niillä palkataan sosiaali- ja 
terveys toimeen lisää työntekijöitä, 
Jaatinen lupaa.  

Teksti ja kuvat:
Tiina Piha
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Kotona asuville ikäihmisille sa-
tunnaista apua tarjoava keikka-
luonteinen vapaaehtoistoimin-
ta Espoossa on ylittänyt odo-
tukset. 

Keikkalaisvapaaehtoistoiminnan työ-
ryhmässä ovat mukana Espoon Kau-
punki, HelsinkiMissio, Leppävaaran 
Seurakunta sekä SPR:n Ystävä välitys. 
Toistaiseksi keikkalaisapua voi pyy-
tää suurleppävaaran alueella asuvat 
ikä ihmiset. Syksyllä toiminta laajenee 
Espoon keskuksen alueelle, jonka jäl-
keen tavoitteena on laajentaa toimin-
taa pikkuhiljaa koskemaan koko Es-
poota.

Espoon Vapaaehtoisverkoston 
projektipäällikkö Tiina Nurmen-
niemi ja hankesuunnittelija Raisa 
Baer kuulivat, että HelsinkiMission 
vapaaehtoiskoulutukseen tulee pal-
jon vapaaehtoisia Espoon suunnal-
ta. Tieto motivoi kehittämään espoo-
laista vapaaehtoistoimintaa. Helsinki-
Missio tarjosi koulutusapuaan, joten 
aloitus oli vauhdikas.

– Helmikuun lopulla järjestimme 
vapaaehtoisille kaksi iltaa kestävän 
tiiviin koulutuksen, josta tiedotettiin 
lehti-ilmoituksin ja kotiin jaettavin 
esittein, Nurmenniemi kertoo.

– Osallistujamäärä oli 40, joista 28 
ilmoittautui heti mukaan toimintaan. 
Toisin kuin Helsingissä, missä vapaa-
ehtoisina toimii paljon työikäisiä ja 
nuoria, Espoossa miltei kaikki keikka-
laiset ovat hyväkuntoisia eläkeläisiä. 

Viestiä apua tarvitseville välitettiin 
kotihoidon kautta. 

– Ammattilaisille jaettiin yksityis-
kohtaista tietoa alkavasta toiminnasta 
ja ikäihmisille selkeitä esitteitä. Tietoa 
levitettiin myös eri puolilla Espoota 
järjestetyissä seniori-infoissa. Tässä 
kohtaa verkostoituminen oli mittaa-
mattoman arvokasta, Baer kuvailee.

Toteutuneilla keikoilla ikääntyvät 
ja keikkalaiset ovat mm. käyneet yh-
dessä kaupassa, kävelyllä, kahvilassa  
tai lääkärissä. On tutustuttu uuteen 
asuinalueeseen ja harjoiteltu ATK-
taitoja. Vapaaehtoisen kanssa voidaan 
tarvittaessa täyttää lomakkeita, pakata 
muuttotavaroita, tehdä puutarhatöitä 
tai vaihtaa vaikkapa verhot. 

Vapaaehtoisvälittäjä 
silmukohdassa

Apua arkiaskareisiinsa tarvitseva 
ikäihminen voi soittaa keikkapankki-
toiminnan vapaaehtoisvälittäjälle, 
Milla Koskelle aina arkisin klo 10-
15. Puhelun perustella Koski naput-
telee kaikkien vapaaehtoisten luetta-
vissa olevaan intraan lyhyet tiedot tu-
levan keikan luonteesta. Suurin osa 
keikkatilauksia tekevistä henkilöistä 
on yli 80-vuotiaita.

Vapaaehtoinen saattaa ilmoittaa 
suoraan Koskelle halukkuutensa suo-
rittaa keikka. Vaihtoehtoisesti Koski 

soittelee keikkalaisia läpi etsien teh-
tävän suorittajaa. Kun innokas tekijä 
löytyy, Koski briiffaa häntä tarkem-
min ikäihmisen toiveista ja yhteys-
tiedoista. 

– On tärkeää, että vapaaehtoisen ja 
ikäihmisen välissä on linkki, jotta toi-
mijoiden yksityisyyttä pystytään suo-
jelemaan. Etunimillä puhuttelu riit-
tää, Koski selvittää.

Jokaisen keikan jälkeen Koski vielä 
soittaa keikan kummallekin osapuo-
lelle kysellen tunnelmia.

Ikäihminen voi toki tahtoa luok-
seen tiettyä keikkalaista tai joku keik-
kalainen saattaa pyytää hommia vain 
nimetyistä osoitteista, mutta pääosin 
toiminnan luonne pyritään pitämään 
nimensä mukaisesti vaihtelevana.

– Tällaisetkin toiveet on helpom-
pi sanoa kolmannelle osapuolelle, jo-
ka puolestaan voi neutraalisti välittää 
myös mahdollisen kieltävän viestin. 
Näin väärinkäsityksiltä ja mielipahal-
ta vältytään, Koski kuvailee.

Espoon kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö

Keikkapankkitoimin

Raisa Baer ja Tiina Nurmenniemi ovat mukana  koordinoimassa operaatio 
Villa sukkaa, jonka tavoitteena on vapaaehtoisvoimin tehdä sukkia sairaaloi-
den vuodepotilaille ja hoivakotien asukkaille
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Vaihtelevaa ja vapaata
toimintaa

Nykyaikana peräänkuulutetaan lyhyt-
aikaista sitoutumista, mikä näkyy 
myös keikkapankkitoiminnassa. 

– Moni voi arastella vapaaehtoisek-
si ryhtymistä, joten meillä jokainen 
on tervetullut koulutuksiin, vaikka 
ei ole varma toimintahalukkuudes-
taan. Oppia saa käyttää myös vaik-
kapa oma-aloitteiseen naapuriapuun, 
Baer ja Nurmenniemi kertaavat. 

Jokainen keikka on uusi sosiaali-
nen mahdollisuus solmia hetkellisiä 
ystävyyssuhteita. Uutuuden viehätys 
säilyy ja vapaaehtoisten kokemukset 

ta malliesimerkkinä
karttuvat. 

– Poissuljettua ei tietysti ole se, et-
tä joidenkin henkilöiden välillä syn-
tyy tiiviimpi suhde ja he siirtyvät 
esim. SPR:n ystäväpalvelun piiriin, 
Nurmen niemi toteaa. 

– Pääasiahan on, että apua ja seu-
raa kaipaavat ikäihmiset saavat kiiree-
töntä läsnäoloa, joka saattaa piristää 
koko loppuviikon, Baer muistuttaa.

– Niin, ja lisäksi vapaaehtoistoimin-
ta antaa rikkautta elämään. Kaksi tun-
tia eli suunnilleen keikka viikossa olisi 
sopiva määrä, Koski hymyilee. 

Teksti ja kuvat:
Noora Valkila

Aito kumppanuus kaupungin ja 
kolmannen sektorin välillä tuo tuloksia

Espoon kaupungin palveluohjaaja ja vapaaehtoiskoordinaattori Kirsi 
Koivula puhuu lämpimästi yhdessä tekemisen puolesta. 

– Jäykät sektorirajat on rikottava. Esimerkiksi eläkeläisten aktivoimisessa 
vapaaehtoistoimintaan joku taho voi kouluttaa, toinen tehdä konkreettista 
kenttätyötä, kolmas hoitaa tarjoilut ja neljäs vastata vakuutuksista. 

Kustannuskysymyksiä ei tietysti voi sivuttaa ja Koivula toivookin, et-
tä Espoon vapaaehtoistoimintaa koordinoiva Santra-hanke saisi jatkoa ja 
myös tulevaisuudessa Espoon eri tasojen toimijat tekisivät tiivistä yhteis-
työtä jakaen kustannuksia.

– Rahoitusta on saatava, jotta synnytettyä verkostoa voidaan pitää yllä, 
eivätkä yksiköt ajautuisi takaisin omiin lokeroihinsa.

Koivula korostaa vapaaehtoistyön merkitystä erityisesti eläköityvien 
syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Verkostoituminen kau-
pungin ja järjestöjen välillä on tehokas keino saada kannustavat toiminta-
muodot käyntiin ja kaikkien saataville.

”Auttaminen avaa uuden maailman!”
Keikkapankkitoiminnan vapaaehtoinen, 63-vuotias Antero, pyrkii keik-
kailun myötä antaa yhteiskunnalle jotain hyvää. 

– Menen ikäihmisen luo juuri häntä varten. Oli hyvä, että koulutuksissa 
asetettiin selvät rajat: En ota vastaan rahaa enkä pyri olemaan terveyden-
huollon ammattilainen. Suoritamme yhdessä pieniä askareita ja ikäihmi-
sen saa päiväänsä iloista ekstraa. Olen ylpeä, että olen oppinut mm. käsit-
telemään pyörätuolia. Eräällä keikalla sain myös kielikylpyä ruotsinopin-
tojani tukemaan. Parasta toiminnassa on se, että ei tarvitse sitoutua tii-
viisti ja saa säilyttää yksityisyytensä tavaten monia eri ihmisiä omien aika-
taulujen puitteissa, Antero kertoo.

Kirsi Koivula

Milla Koski

Antero
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Järvenpään kaupunki on otta-
nut silmätikukseen Kivipuiston 
Palvelukotisäätiön. Kaupunki, 
joka on yksi säätiön perusta-
jista, havittelee monipalvelu-
keskuksen tiloja. Säätiö laittaa 
lujasti vastaan.
Kivipuiston Palvelukotisäätiö pe-
rustettiin vuonna 1989. Perustajina 
olivat Järvenpään kaupunki, Järven-
pään seurakunta ja Järvenpään Sydän-
yhdistys. Kaupungilla oli suurin osa 
peruspääomasta. Perusajatus sää-
tiön perustamisessa oli vanhusten 
ja vammaisten asumispalvelut tuki-
palveluineen, päiväkeskus- ym. toi-
minta yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Kaupunki myös sitoutui kattamaan 
toiminnasta syntyvien tuottojen ja 
kulujen eron.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön 
halli tuksen puheenjohtaja Jaakko 
Kuusela sekä johtaja Iris Varkoi ker-
tovat, että yhteistyö kaupungin kans-
sa on ollut tiivistä aina vuoteen 2006 
saakka. Kaupunki on myös ollut sää-
tiön suurin ja ainoa asiakas. Vuoden 
2006 jälkeen kaupungin suhtautumi-
nen säätiöön alkoi muuttua.

– Vuonna 2006 jätettiin 10 asu-
kasta itsemaksaviksi. Vuonna 2007 
kaupunki ei maksanut lupaamansa 
yhteis työkorvausta, joka merkitsi  165 
000 euron vajausta säätiön tuloihin. 
Vuonna 2008 palvelukeskus toiminta 
tuotteistettiin kaupungin vaatimuk-
sesta, mutta kulut piti kuitenkin so-
peuttaa palveluista saataviin tuloihin, 
Iris Varkoi kertoo.

Edelleenkin suurin osa säätiön tu-

loista, noin 95 %, tulee Järvenpään 
kaupungin asumispalveluostoista. 
Tällä hetkellä säätiöllä on 57 paikkaa 
Järvenpään kaupungin ostopalvelu-
asukkaille, lisäksi on 8 itse maksavaa. 
Säätiön vuositulot ovat noin 2,7 mil-
joonaa euroa.

Kaupunki ajattelee tai ajatteli 
olevansa säätiön omistaja

Jaakko Kuusela, itsekin entinen aktii-
vinen kunnallispoliitikko, suomii an-
karasti Järvenpään kaupungin viime 
vuosien ja viime aikojen toimia. Kuu-
sela ja Varkoi eivät osaa sanoa yksi-
selitteistä syytä kaupungin muuttu-
neeseen suhtautumiseen säätiö-
tä kohtaan, mutta syitä on varmasti 
useita: poliittinen valta, toisaalta kau-
pungin yksipuolinen vaatimus sääs-

Kivipuiston Palvelukotisäätiö tiukoilla

Järvenpää havittelee K

Toimintatuokio Kivipuistossa. Vanhukset pelaavat solitairea, joka on muunnos pasianssista. 
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töistä ja taloudellisesti sääste liäästä 
toiminnasta.

Järvenpään kaupunki teki konsultti-
selvityksen pohjalta "Kivipuiston 
pelastus suunnitelman", jonka johtava 
ajatus oli se, että Kivipuiston Palvelu-
kotisäätiön toiminta ajetaan alas, ja et-
tä kiinteistö siirtyy kaupungin oman 
kiinteistöyhtiön omaisuudeksi. Kau-
punki ei vain huomannut, että säätiö 
itse päättää kenelle se kiinteistönsä 
myy, Jaakko Kuusela kertoo.

Kuusela ja Varkoi korostavat Kivi-
puiston Palvelukotisäätiön itsenäi-
syyttä, ja että säätiö itse tekee pää-
töksensä. Vaikka kaupunki on yksi 
säätiön perustajista, niin sillä ei kui-
tenkaan ole omistajan valtuuksia – 
vaikka kaupunki on aina puhunut 
"omistaja ohjauksesta". Mm. sää tiön 
kassayhteistyö kaupungin kanssa on 
ollut luonteeltaan varsin poikkeuksel-
lista. Se on perustunut aina vuoteen 
2008 saakka sopimukseen sää tiön 
saatavien tallentamisesta kaupungin 
tilille. Vuoden 2008 alusta säätiö ja 
kaupunki sopivat raha liikenteen hoi-
tamisesta konserni tilin kautta. 

Keinottelua asukkaiden 
kuntoisuudella

Kuusela kertoo, että vuonna 2009 jul-
kistettiin keskisuurten kuntien sosiaa-
li-  ja terveyskulujen vertailu tulos. Ver-
tailun mukaan Järvenpäällä oli suu-
rimmat kulut, mutta naapurikaupun-
gilla Keravalla pienimmät. 

– Vuoden 2009 jälkeen olen kuul-
lut koko ajan tästä vertailusta ja kau-
pungin valituksen, että "tähän meillä 
ei ole varaa", Varkoi toteaa.

– Järvenpää olisi voinut lyödä rin-
toihinsa ja sanoa, että "mepä hoidam-
me näin hyvin vanhuksemme". Suh-
tautuminen oli täysin päinvastaista, 
Kuusela painottaa.

Kuuselan mukaan vertailun jälkeen 
kaupunki alkoi vaatia säästötoimia se-

kä pyrki eri tavoin hankkimaan sääs-
töjä. RAVA-toimintakykymittari val-
jastettiin säästöjen hankkimiseen si-
ten, että monien asukkaiden RAVA-
arvoja "tarkistamalla" saavutettiin jo-
ko säästöjä maksuluokissa, tai sitten 
asukas siirrettiin muualle.

– Vaikka kaupungin www-sivuil-
la puhutaan asiakkaan terveyden-
tilan ja toimintakyvyn yksilöllisestä 
ja kokonais valtaisesta arvioinnista 
luokittelun perustana, kapea-alaises-
ti toiminta kykyä mittaavan RAVA:n 
rooli maksuluokan määrittelyssä on 
ratkaiseva. Näin myös erilailla vam-
maisten kohdalla, joiden toiminta-
kyvyn arviointiin RAVA soveltuu ää-
rimmäisen huonosti, Kuusela ja Var-
koi painottavat.

– On selvästi nähtävistä, että kau-
punki pyrkii pois sellaisesta virikkeel-
lisestä ja elämään sisältöä tuottavasta 
vanhustenhuollosta, jota säätiö pys-
tyy tarjoamaan. Kaupungin tavoit-
teena näyttää olevan pelkkien park-
kipaikkojen tarjoaminen, Kuusela 
suomii.

Asukkaita ja 
asiakkaita muualta?

Säätiö on myös laajentanut hallinto-
pohjaansa vuonna 1997 siten, et-
tä säätiöön tuli mukaan kahdeksan 
järven pääläistä eläkeläis- ja veteraani-
yhdistystä. Samaten hallintoneuvos-
toa ja hallitusta laajennettiin siten, 
että mukaan tuli muitakin kuin kau-
pungin, seurakunnan ja Sydänyhdis-
tyksen edustajia. Kuuselan ja Var-
koin mukaan säätiö on myös saanut 
vahvaa tukea säätiön muilta tausta-
yhteisöiltä.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön 
sääntöjä muutettiin kuluvana vuon-
na siten, että säätiö voi tarjota palve-
luja myös muille kuin järvenpääläisil-
le. Helsingin kaupungin kanssa sää-
tiöllä on jo palvelusetelisopimus. 

Kivipuiston tiloja

– Säätiöllä on hieno kiinteistö, jo-
hon voisi järjestää vaikka minkälais-
ta virikkeellistä toimintaa vanhuksille. 
On muistettava, että tämä on moni-
palvelukeskus. Meillä on myös uima-
allas, joka voitaisiin saneerata. Voi-
simme saada aikaan todella paljon 
hienoa toimintaa, ja uskon, että luo-
vuutta kyllä löytyy tästä talosta, ellei 
aika ei menisi kaikkeen tällaiseen säh-
läämiseen kaupungin kanssa, Jaakko 
Kuusela painottaa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Paula Ripatti/
Kivipuiston Palvelukotisäätiö

Iris Varkoi on Kivipuiston Palvelu-
kotisäätiön johtaja.

Jaakko Kuusela on Kivipuiston Pal-
velukotisäätiön hallituksen puheen-
johtaja.
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Raha-automaattiyhdistyksen osastopäällikkö Mika Pyykkö ko-
rostaa sosiaali- ja terveys alalla toimiville järjestöille suunnattua 
haastetta eli sitä, että mahdollisuuksia ikääntyvien omaan mie-
lekkääseen toimintaan vahvistetaan ja toisaalta panostetaan eri-
tyisesti ehkäisevään työhön. 

tiaali ja ohjata juuri eläkkeelle siir-
tyvät rohkeasti mukaan järjestöjen 
toimintaan. 

Järjestötyö on luonteeltaan vapaa-
ehtoista, vertaistukeen ja omaan teke-
miseen perustuvaa toimintaa. Järjes-
töt, erityisesti vanhusjärjestöt, myös 
valvovat toimintansa ohella ikään-
tyvien oikeuksia, toisin sanoen nä-
kyvät ikääntyvien ihmisten edusta-
jana ja äänenä. 

Pyykkö sanoo, että järjestötyön eri-
tyistä luonnetta tulisi korostaa, jot-
ta eri tahojen funktiot olisivat kai-
kille selvät ja sitä kautta saumaton 
yhteistyö eri toimijoiden välillä oli-
si tehokasta.

– Kun koko maassa ymmärretään 
järjestötyön perusta, voidaan käyn-
nistää tuloksellista keskustelua siitä, 

"Ikääntyvä on nähtävä ob

Tukeakseen näitä ja muita avustus-
strategian linjausten pohjalta asetet-
tujen tavoitteiden mukaista toimin-
taa RAY jakaa ensi vuonna noin 25 
miljoona euroa enemmän kuin tänä 
vuonna järjestöavustuksia, yhteensä 
291 miljoonaa euroa. 

Järjestötyön roolia 
on tarkennettava 

Suurten ikäluokkien ikääntyessä on 
heidän aktiivisuutensa, osaamisensa 
ja näkemyksellisyytensä kanavoitava 
tehokkaasti, jotta he saisivat tehdä 

itselleen mielekkäitä asioita. Samal-
la myös järjestötyöllä on valtavasti 
mahdollisuuksia kehittyä yhä laajem-
maksi ja monipuolisemmaksi.

– Olemme tilanteessa, jossa on 
hyödynnettävä sitä mahdollisuut-
ta, että ikääntyvät on mahdollista 
koordi noida tekemään innokkaas-
ti järjestötyötä sekä itselleen että 
kanssa ihmisilleen, Raha-automaatti-
yhdistyksen osastopäällikkö Mika 
Pyykkö toteaa.

– Tässä kohtaa pitää haastaa jär-
jestöt huomaamaan tämä poten-

Raha-automaattiyhdistyksen osastopäällikkö Mika Pyykön mukaan Ikääntyneiden hyvä arki -ohjelman tavoitteena on, 
että kuntien ja järjestöjen yhteistyötä saataisiin tiivistettyä. RAY:n tulot tulevat edelleen pääosin peliautomaateista.
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kuinka toimintaa voidaan edelleen 
kehittää ja nivoa tulokselliseksi koko-
naisuudeksi muiden toimijoiden te-
kemisten kanssa. Myös järjestöjen pi-
tää itse ymmärtää toimintansa peri-
aatteet ja selventää tarvittaessa ta-
voitteitaan toimintaympäristön tar-
peiden ja odotusten mukaisesti.

Ikääntyvien hyvä arki 
-ohjelma

"Ikääntyneiden hyvä arki" -avustus-
ohjelman suunnittelu on alkanut ja 
koordinaattoriksi on valittu Vanhus-
työn keskusliitto. Nyt RAY tarkentaa 
järjestökentän sekä asiantuntijoiden 
avulla ohjelmaan sisällytettävien toi-
mintojen teemoja. Varsinaisesti oh-
jelma käynnistyy vuonna 2013.

– Haluamme rajata mahdollisim-
man selkeästi, millaisia teemoja pro-
jektin sateenvarjon alle otetaan. Pake-
toimalla ydinkohdat selkeästi, koko-
naisuus ja ydintavoitteet hahmottu-
vat kaikille. Tällä tavoin varmistetaan 
myös mahdollisuus nostaa esille jär-
jestöjen ohjelmaan sisältyen saavut-
tamat tulokset ja vaikutukset, Pyyk-
kö kuvailee

– Lienee selvää, että painotamme 
joka tapauksessa kansalaisjärjestö-
toimintaa ja sen kehittämistä sekä sen 
lisäarvon hyödyntämistä, joka syn-
tyy kuntien ja järjestöjen yhteistyös-
tä, Pyykkö paljastaa. 

Ikääntyvien hyvään arkeen kuuluu 
erityisesti se, että heidän omat voi-
mavaransa saadaan valjastettua käyt-
töön ja heidät saadaan rakentavasti 
mukaan yhteiskunnan toimintaan.

– Vaikka tässä on vielä monia 
kysymys merkkejä, ohjelma on suun-
nattu 60 plus -ikäisille, joten tahdom-
me ainakin kiinnittää huomiota sii-
hen ensimmäiseen nivelkohtaan, kun 
ihminen siirtyy työelämästä eläkkeel-
le, Pyykkö kertoo.

Kuntapäättäjien on hyödynnet-
tävä järjestötyön potentiaali

Monesti, varsinkin vanhusjärjestöis-
sä, ennaltaehkäisevän työn merkitys 
korostuu, mutta kunnan vastuu ilme-
nee vasta huolto- ja hoivatyössä.

– Haasteena on tällä hetkellä se, 
että myös kunnilla pitäisi olla perus-
vastuu ennaltaehkäisevän ja virkistä-
vän toiminnan huolehtimisesta.

Jotta järjestöjen tekemällä työlle 
saadaan pysyvä lähtökohta, on tär-
keää, että toiminta nivoutuu kunnan 
kanssa yhteistyöhön.

– Järjestöjen tuottama toiminta on 
monta kertaa suunnattu kaikille ih-
misille eli kuntalaisille, ei vain järjes-
tön jäsenille. 

Mika Pyykkö antaa järjestön ja 
kunnan liittäytyvästä toimintayhdys-
pinnasta käytännön esimerkin:

– Oma poikanikin pelaa jalkapallo-

bjektin sijaan subjektina"
seurassa, mutta seurajäsenyyden 
kanssa limittäin hän potkii palloa tie-
tenkin yhtenä tuusulalaisena.

– Tavoitteena on siis se, että kun-
tien ja järjestöjen yhteistyötä saatai-
siin tiivistettyä. Tulisi yhdessä pyr-
kiä edistämään ikääntyville suotuisan 
ympäristön muodostumista, heidän 
mahdollisuuksiaan toimia aktiivises-
ti taitojaan hyödyntäen. 

Yritysten ja järjestöjen 
yhteistyömahdollisuudet

Myös voittoa tavoittelevien yritysten 
ja järjestöjen yhteistyö voi olla hedel-
mällistä, kunhan kummatkin tahot 
toimivat avoimesti.

– Järjestöjen tavoitteena on usein 
huolehtia ihmisten hyvinvoinnista, 
yritysten päällimmäisenä intressinä 
taas tehdä rahaa, Pyykkö kiteyttää.

– Haasteena yrityksille onkin siis 
se, voivatko he modifoida tuotteitaan 
niin, että ikääntyvien tarpeet tulevat 
huomioiduksi. Kyse ei ole pelkäs-
tään raskaan hoivan järjestämisestä. 
Esimerkiksi ikäihmisille suunnitellun 
kännykän tuottaminen on yritysten 
työtä, mutta yhteistyö kentällä toimi-
vien järjestöjen kanssa voi poikia hie-
noja onnistumisia kummallekin osa-
puolelle, ja mikä tärkeintä, ikäänty-
ville itselleen.

Teksti ja kuvat:
Noora Valkila

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien.
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– Suomessa SGEI-palvelut ovat 
vielä varsin tuntematon käsite. 
Järjestöjen kannattaa itse ottaa 
selvää siitä, voisiko osa niiden 
tuottamista palveluista sopia 
SGEI-palveluiksi. Tällainen sta-
tus merkitsisi sitä, että palvelui-
den saatavuuden turvaaminen 
katsottaisiin yhteiskunnallises-
ti niin tärkeäksi, että palvelun-
tuottajalle voitaisiin asettaa jul-
kisen palvelun velvoite. Myös 
vanhusten hoito palvelut ovat 
mahdollisia määritellä SGEI-
palveluiksi, OTT Marjo Ojala 
korostaa.

– SGEI-palvelut tarkoittaa yleisiin 
talou dellisiin tarkoituksiin liitty-
viä palveluja. Periaatteessa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioilla on laa-
ja harkinta valta päättää ja määritel-
lä itse, mitkä palvelut ne katsovat 
SGEI-palveluiksi. Suomessa on tois-
taiseksi vasta muutamia SGEI-pää-
töksiä, kuten pitkäaikaisasunnotto-
muus ja Espoon kaupungin päätös 
lasten suojelusta, oikeustieteen toh-
tori Marjo Ojala kertoo.

Marjo Ojala muistuttaa, että han-
kintojen kilpailutus ei aina johda sii-
hen, että hankintayksikkö saisi pal-
velun mahdollisimman edullises-
ti. Markkinamekanismi ei syystä tai 
toisesta toimi – esimerkiksi markki-
noilla ei ole toimijoita, tai niitä on 

liian vähän. Markkinat ovat toimi-
mattomat, kuten SGEI-määritel-
mään kuuluu.

Ojala korostaa, että SGEI-palvelu-
jen määrittelyä sovelletaan poikkeus-
tilanteissa: silloin, kun jotain palvelua 
ei voida tuottaa markkinaehtoisesti, 
mutta palvelu katsotaan niin tärkeäk-
si, että sen saatavuus on turvattava 
asettamalla palveluntuottajalle julki-
sen palvelun velvoite. Julkinen valta 
myös maksaa korvauksen palvelun 
tuottamisesta.

– Eli palvelu, jota voidaan tuottaa 

markkinaehtoisesti kilpailutilantees-
sa, ei voi olla SGEI-palvelua, Ojala 
havainnollistaa.

Myös järjestöt voivat 
tuottaa SGEI-palveluja

Julkisen palvelun velvoite on mah-
dollista antaa myös järjestölle. Oja-
la korostaa, että julkisen palveluvel-
voitteen toimimattomuus tulee to-
deta esim. toimimattomien markki-
noiden testillä. Testi tarkoittaa, että 
kilpailutettavasta palvelusta laitetaan 
ilmoitus HILMAan, ja jos ei tule tar-

Oikeustieteen tohtori Marjo Ojala:

Kannattaa ottaa sel

”SGEI-palvelujen 
statusta haetaan valtion 
tai kunnan viranomaisel-

ta, jonka toimialaan jokin 
tietty palvelu kuuluu.

Oikeustieteen tohtori Marjo Ojala on SGEI-asiantuntija.
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vää SGEI-palveluista

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvillä palveluilla eli ns. SGEI-
palveluilla (= services of  general 
economic interest) tarkoitetaan 
yleishyödyllisiä taloudellisia palve-
luja, joiden saatavuuden turvaami-
nen katsotaan yhteiskunnallisesti 
niin tärkeäksi, että viranomainen 
voi asettaa palveluntuottajalle jul-
kisen palvelun velvoitteen. Tällöin 
yrityksen on tarjottava viranomai-
sen ennalta määrittelemää palve-
lua julkisista varoista suoritettua 
kor vausta vastaan. SGEI-palvelut 

jouksia, tai niitä tulee liian vähän, niin 
markkinat ovat toimimattomat.

Ojala toteaakin, että osa järjestö-
jen palveluista on toimialoilla, joissa 
kilpailun vääristyminen on epätoden-
näköistä, koska vastaavan palvelun 
tuottaminen kaupallisena yhtiö-
toimintana on mahdotonta taloudel-
lisen kannattamattomuuden vuok-
si. Kuntien hankintaosaamisessa on 
toivomisen varaa, ja siksi järjestöjen 
kannattaa itse olla aktiivisia.

Ojala korostaa, että järjestöjen kan-
nattaa itse ottaa selvää SGEI-palve-

luista sekä tarjota mielestään sopivia 
palveluita SGEI-palveluiksi. 

– Mielestäni parhaat tahot, jotka 
voivat tehdä tällaisen arvioinnin, ovat 
ne, jotka tuottavat palveluja, Ojala 
painottaa.

SGEI-palvelujen statusta haetaan 
valtion tai kunnan viranomaiselta, 
jonka toimialaan jokin tietty palve-
lu kuuluu. Esimerkiksi vanhusten 
hoito palveluiden osalta kunnan tai 
kaupungin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalta tai vastaavalta. Valtion ta-
solla SGEI-status voisi tulla kysy-

eroavat muista palveluista siten, että 
viranomaisten on turvattava niiden 
tarjonta kaikissa olosuhteissa, vaik-
ka markkinoilla ei aina olisi riittäväs-
ti palveluntarjoajia. Tällaisia palvelui-
ta ovat esimerkiksi asumiseen, ener-
giantuotantoon, liikenne yhteyksiin 
ja terveydenhuoltoon liittyvät pal-
velut.

Viranomaisten on kussakin yk-
sittäistapauksessa päätettävä, mitkä 
yleishyödylliset yhteiskunnallises-
ti merkittävät taloudelliset palvelut 
tuotetaan itse tai yhteistyössä mui-

den viranomaisten kanssa, mitkä 
palvelut hankitaan ostopalveluina 
ja millä aloilla markkinoiden tar-
jonta on riittävä ilman viranomai-
sen väliintuloa.

Lähteitä: Työ- ja elinkeinoministe-
riö: SGEI-esite
OTT Marjo Ojala: Yleishyödylli-
set palvelut, valtionavustukset ja 
kansalaisjärjestöt (Kansalaisyhteis-
kuntapolitiikan neuvottelukunnan 
julkaisu)

mykseen esimerkiksi harvinaisen sai-
rauden kohdalla. Kuntatasolla SGEI-
status on aina kuntakohtainen. Jos-
sain kunnassa markkinaehtoisuus 
toimii jonkin palvelun tai palvelui-
den kohdalla, toisessa kunnassa taa-
sen ei toimi.

Ojala toteaa, että Euroopan ko-
mission SGEI-valmisteluasiakirjassa 
vanhusten palvelut on nimetty mah-
dolliseksi SGEI:ksi.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

SGEI-palvelut

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290

FIHSK93752A

Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 A, 48230 Kotka
puh (05)2297 122
fax (05)2297 144
 
Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 Kotka
puh (05) 2297 311 
fax (05) 2297 344
 
Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2, 48600 Kotka
puh (05) 2606 430

Kotka-Koti
Itäkatu 8, 48100 Kotka
puh (05)2297 211, 
fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122
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Kokemuksesta se tiedetään: kol-
men tunnin taidepaja voi virkis-
tää paremmin kuin kahden päi-
vän loma. 
Taidelähtöisiä menetelmiä on käytet-
ty Suomessa sosiaali- ja terveysalalla 
jo pitkään.  Nyt taiteen tekemiseen 
tarttuvat työntekijät. Hankkeen ni-
mi on TAIKA. 

 Projektipäällikkö Anu-Liisa Rön-
kä painottaa, ettei kyse ole valmiin 
taiteen viemisestä työpaikoille. 

– TAIKA-hankkeen työpajoissa 
työntekijät saavat omakohtaista ko-
kemusta taiteen tekemisestä. Tavoit-
teena on hyvin syvällinen, omakoh-
tainen kokemus. 

Luovuus herää

TAIKA-pajoissa on käytetty draa-
man, kuvataiteen, käsityön, mu-
siikin, sanataiteen, tanssin ja liike-
improvisaation sekä valokuvauksen 
menetelmiä. Taidepajojen tunnelmia 
on vaikea sanallistaa. 

– Luovuuden herääminen, haus-
kuus, leikkisyys, heittäytyminen, 
Rönkä maistelee kuvaamiseen sopi-
via sanoja. 

Yksi keskeinen havainto hank-
keessa on ollut se, että ihmisillä on 
nega tiivisia kokemuksia taideaineista 
kouluajoilta. Taiteen tekemiseen liit-
tyy etukäteispelko. Taidepajojen al-
kumetreillä on kuultu huokauksia ja 
huudahduksia: mä oon aina ollut huono 
laulaja, en minä osaa piirtää tai tanssia – 
ei ikänä, ei minulla ole rytmitajua.  

Pelko voi olla toiminnan tuurrut-
tava mörkö tai antaa taiteen tekemi-
selle uuden ulottuvuuden. Jos pelos-
ta huolimatta tarttuu tekemiseen, saa 
onnistumisen iloa kaksin verroin. 
Huomaa osaavansa ja samalla selät-
tää pelkonsa. 

Epäonnistumista ei taidepajoissa 
tarvitse pelätä. Huomio kohdistuu 
prosessiin, ei lopputulokseen, ku-
ten taiteen tekemisessä yleensä. Ei-
kö lopputuloksella sitten ole mitään 
arvoa?

– Kyllä on, ei lopputulos ole mer-
kityksetön, Rönkä vastaa. 

– Siinä on rakennettuna muoto 
tunteelle tai asialle tai jollekin, jota 
on vaikea pukea sanoiksi. Loppu-
tulos on Röngän mukaan myös 
motivaatio tekijä. Tuskin kukaan ha-

luaa heittäytyä työhön, josta ei syn-
ny mitään valmista. 

Vaikeat tunteet saavat tilan

Kun TAIKA-hankkeen luonne alkaa 
aueta, tulee tunne, ettei taidelähtöi-
sen toiminnan vaikutuksia pidä tar-
kastella perinteisellä tavalla. Tarkoi-
tuksena kun ei aina ole tehdä hyvää, 
vaan antaa kokijan omille tunteille 
tilaa. Joskus tilan voivat ottaa myös 
pitkään huomiota odottaneet vai keat 
tunteet. 

– Pajoissa käsitellään kaikenlaisia 
tunteita, vaikkei se olekaan sellaista 
konkreettista, että otetaan nyt tämä 
tunne ja leivotaan siitä kakku. Siinä 
tunteiden tasolla syvennytään teke-
mään yhdessä, Rönkä kuvaa. 

Kun puhe on pajatyöskentelyn vai-
kutuksista, Rönkä muistuttaa, että 
hyödyn ajattelu voi estää luovan tilan 
syntymisen. Jos vaikutuksia kuiten-
kin halutaan listata, voidaan puhua 
esiintymis- ja vuorovaikutus taitojen 
kehittymisestä, työhyvinvoinnista, 
virkistäytymisestä ja organisaatio-
muutosten käsittelystä uudella ta-
valla.   

Taidepajassa mieli saa juosta vapaanaTaidepajassa mieli 

Lopputulos on arvokas, vaikka huomio olisi prosessissa. Sen kertoo TAIKA-pajoissa syntyneet maalaukset.
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TAIKA-hankkeessa on luotu mal-
li myös taidetyökykypäivälle. Rönkä 
ei halua asettaa taidetyökykypäiviä 
kilpailu asemaan ulkoilu- ja liikunta-
painotteisten tyky-päivien kanssa. 

– Molempia tarvitaan. Liikunnal-
linen tyky-päivä kasvattaa fyysistä 
kuntoa ja taidelähtöiset menetelmät 

Osallistuja

– Sosiaali- ja 
terveysalan 
yhdistämi-
nen kulttuu-
riin vieläkin 
jossain mää-
rin koetaan 
v ie raaks i , 
lähi hoitaja, 
sosionomi-
opiske l i j a 
Sari Koho 
kertoo.

– Minul-
le pajatyös-
kentely toi 
taiteen lä-
h e m m ä k -
si. Sain mahdollisuuden osallistua 
valokuvaus-, maalaus- ja tanssi-
pajaan. 

Koho kertoo arvostaneensa ai-
kaa, jolloin sai kerrankin keskittyä 
omaan itseen. 

– Aina puhutaan voimavaroista. 
Minä koin hyväksi sen, että paja-
työskentelyssä korostuivat myös 
omat heikkoudet ja niiden kehit-
täminen. Luulin, etten ole luova, 
mutta huomasin, että luovuuteni 
kehittyi. Se ei enää ole minulle outo 
ja vieras asia, 26 vuotta hoitoalalla 
työskennellyt Koho pohtii. 

– Maalauspajassa päätin, että ha-
luan saada aikaiseksi kirkkaan ku-

Taidepajassa mieli saa juosta vapaanasaa juosta vapaana
rakentavat henkistä kuntoa. 

Sosiaali- ja terveysalalla työssä kes-
kitytään asiakkaiden hyvinvointiin. 
Vapaa-aikana odottavat toiset haas-
teet: on kuntoiltava, hoidettava koti 
ja perhe, mielellään opiskeltava. Mieli 
kiittää, kun se taidelähtöisessä työs-
kentelyssä saa hetken olla kaikista ul-

koisista vaatimuksista vapaa. 
Lisätietoa:
www.taikahanke.fi 

Teksti: Tiina Örn
Kuvat: Tiina Örn, Eila Sainio 

ja TAIKA-hanke

van, mutta aluksi syntyi vain mus-
taa. Ohjaaja antoi aina uuden paperin 
ja kertoi perusasioita värien yhdiste-
lemisestä. Lopulta sain paperille sen 
kuvan, minkä näin silmissäni. Se oli 
mieletön onnistumisen tunne, ku-
vaa Koho. 

– Oikeus osallistua pajoihin oli 
kuin lottovoitto. Kiitos kuuluu esi-
miehelle ja myös niille kuntatason 
päättäjille, jotka suosittelivat, että 
hoitotyötä tekevät saisivat osallistua 
tällaiseen. 

Ohjaaja

– Pajassa kä-
sitellään hy-
vin henkilö-
kohtaisia asi-
oita, ohjaajan 
on siis oltava 
nöyrä, Puk-
kilan hyvin-
vointikeskus 
Onnissa TAI-
K A - h a n k -
keen musiikki-
pajaa ohjannut 
laulu pedagogi 
Kaarina Ollila toteaa.

– Rutiinilla ei voi räiskiä.
Ollilan ohjaama paja on ollut 

avoin Onnin henkilökunnalle, vapaa-
ehtoisille ja Pukkilan kunnan muille 
työntekijöille. 

– Pajatyöskentelyssä herätettiin ai-

na ensin sisäinen kuuntelu. Vasta 
sen jälkeen aloitimme musisoinnin 
tai tanssin. Koin, että en voinut läh-
teä kovin paljoa opettamaan, että 
tee näin tai älä tee noin. Ilmaisu 
oli tärkeintä. 

Ollila on opettanut yli 20 vuot-
ta laulajia ja muusikoita, jotka ovat 
tottuneita esiintyjiä. 

– TAIKA-pajassa ohjaajan pitää 
säilyttää herkkyys tilanteelle, sillä 
oman nimen sanominen julkisesti 
saattaa olla jollekulle haastavaa.  

Ohjaajan pitää antaa asioiden kä-
sittelylle aikaa. Myös vapaaehtoi-
suus on muistettava.

– Riittää, jos joku haluaa proses-
soida asioita oman mielen tasolla, 
ei ole pakko jakaa muiden kanssa. 
Osallistujille ei voi myöskään pa-
kottaa jotain tiettyä motivaatiota. 
Ei voi todeta, että sinä tarvitset nyt 
tätä ja tästä syystä. 

– Olen kuullut, että jotkut hoi-
tajat ovat alkaneet laulaa työssään. 
Laulamisesta ja äänenkäytöstä on 
tullut heille pajatyöskentelyn myö-
tä tutumpaa, Ollila kertoo. 

– Paja tarkoittaa hetkeä vain osal-
listujia itseään varten. Työsken-
nellessä pyyhkiytyy muu pois. On 
kuin kuorisi sipulia. Kun rauhoit-
tuu kuuntelemaan itseään, tavoit-
taa oman ytimensä. 
Lisätietoa:
www.studiokaarinaollila.fi 

Kaksi näkökulmaa TAIKAan

TAIKA-pajojen jäl-
keen Sari Koho on 
ohjannut omassa työ-
yhteisössään mento-
rointiryhmiä eli jaka-
nut kokemaansa työ-
kavereiden kanssa.

– Taidelähtöisiä me-
netelmiä hyödynnet-
täessä ohjaaja luo 
keskinäisen jakami-
sen ilmapiirin, Kaari-
na Ollilla sanoo .
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Bielefeldin mallin ytimessä on 
se, että avun tarpeessa olevia ei 
eristetä laitokseen, vaan alueen 
tilat ja toiminta organisoidaan 
tehokkaasti. Terveet ja aktiivi-
set asukkaat kantavat osaltaan 
vastuuta heikompiosaisten tu-
kemisesta.
25 vuotta sitten sosiaalityöntekijänä 
ja vanhustenhoitajana toimiva The-
resia Brechmann oli mukana mie-
lenosoituksessa valtaamassa Biele-
feldin kaupungintaloa. Yhdessä van-
husten, vammaisten, nuorten ja hei-
dän omaistensa kanssa hän vaati kau-
punkia mukaan huolehtimaan vähä-
osaisista. 

Tuon rohkean barrikadeille nou-
sun seurauksena syntyi Alt und Jung 
-yhdistys (suom. Vanha ja nuori), jo-
ka on kehittänyt esimerkillisiä kau-
punginosasidonnaisia toiminta-
malleja vanhus-, vammais- ja hoiva-
palvelujen tuottamiseksi. Bielefeldin 
yleishyödyllisen vuokra-asuntoyhti-
ön johtolause on: Asumismuoto, joka 
takaa palvelut ilman könttämaksuja ja 
hoivapaketteja. 

Nykyään Bielefeldin malli on jo 
levinnyt Saksassa yli 70 kaupunkiin 
ja kuntaan, mm. Müncheniin, Ham-
puriin ja Kölniin. Myös maaseudun 
pienet kylät ovat ottaneet onnis-
tuneesti mallia yhteisöllisyyteen ja 
itse määräämisoikeuteen perustu-
vasta ideasta. 

Asumiskahvila on 
alueen sydän

Theresia Brechmann itse on jo 30 
vuotta asunut Bielefeldissä sijaitse-
vassa "Alt und Jung" -talossa, jos-
sa hänen vammainen sisarensa saa 
24h/vrk apua. Tämä keskus toimii 
hoivapalvelupisteenä, joka on kaik-
kien noin kilometrin säteellä asu-
vien ihmisten käytössä tarjoten avo-
palveluita iäkkäille ja vammaisille.

"Alt und Jung", jota voisi kut-
sua myös asumiskahvilaksi tai alu-
een sosiaaliseksi hermokeskuksek-
si, työllistää 12 ammattilaista ja 600 
vapaa ehtoista alueelta. Saksassa ei ole 
sosiaali vakuutusta, mutta kaupungit 
ja kunnat tukevat iäkkäiden ja vam-
maisten hyväksi tehtävää ammatti-
lais- ja vapaaehtoistoimintaa. Biele-
feldin mallin keskiössä tarjotaan yk-
sityisten organisaatioiden tuottamia 
ateriapalveluita, vapaaehtoiset yllä-

pitävät kahvila- ja harrastetoimintaa 
ja mm. dementiaa sairastavat voivat 
viettää koko päivän asukastilassa. 

Asumiskahvilan ympärille on sijoi-
tettu 30-40 esteetöntä omistus- tai 
vuokra-asuntoa, joissa asuvat saa-
vat apua niin ammattilaisilta, kuin 
vapaa ehtoisiltakin. Asukkailla on kai-
killa itsemääräämisoikeus ja vapaus 
valita tarvitsemansa hoivapalvelut. 
Asumiskahvilan työntekijät auttavat 
myös heitä. 

Bielefeldin mallin 

– Ensin pitää purkaa esteet omassa päässään ja luottaa siihen, että ihmiset 
rakastavat toisiaan, Theresia Brechman ohjeistaa.
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Viime vuonna ”Alt und Jung” 
sai 200 000 euroa rahoitusta vapaa-
ehtoistoimintaan. 200 vapaaehtoista 
saa pientä korvausta työstään (Sak-
sassa on mahdollista tienata 2 100€/
vuosi verottomasti vapaaehtois-
toiminnasta). Tämä on iso apu var-
sinkin leskeksi jääneille äideille, joil-
le ei ole kertynyt työeläkettä heidän 
huolehtiessaan kodista. Suurin osa 
alueen aktiivisista ihmisistä tekee kui-
tenkin töitä palkatta, sillä vapaaehtoi-
suus on Saksassa kunnia-asia, miltei 
kansalaisvelvollisuus.

Asuntorakentajien ja avoimien 
hoiva palvelujen välinen yhteistyö on 
poikinut erinomaisen alhaalta ylös-
päin syntyvän yhteisöllisyyden, jossa 
naapurit ovat toisiaan varten. Win-
win -tilanne ei siis ole saavuttama-
ton utopia. 

Ekspertit siltana ammattilais-
ten ja vapaaehtoisten välillä

Jotta ammattilaisten ja vapaaehtois-
ten toiminta olisi mahdollisimman 
saumatonta, vapaaehtoisina toimi-
vien henkilöiden koulutustausta tu-
lee hyödyntää.

– Entinen pankinjohtaja on hyvä 
hoitamaan asukaskahvilan kirjan-
pitoa ja aiemmin sosiaalityöntekijä-
nä toiminut henkilö voidaan valjas-
taa koordinoimaan harrastetoimin-
taa. Nämä vapaaehtoiset ekspertit 
muodostavat sillan ammattilaisten 
ja muiden vapaaehtoisten välille.

Joskus ammattityöntekijät saatta-
vat olla aluksi vastahankaisia vapaa-
ehtoisten avusta ja varsinkin heidän 
haalimisestaan toimintaan mukaan.

– Tässä kohtaa kaikkien pitää 
muistaa, että tahdottaessa oikeasti 
päästä laitosmaisesta vanhusten- ja 
vammaisten huollosta eroon on ym-
päristö pakko haastaa toimintaan 
mukaan. 

– Bielefeld todistaa, että tavallises-
ta alueesta, jossa on yksityisten ih-

misten asuntoja, on ihmisten väli-
sellä yhteistyöllä mahdollista muo-
kata viihtyisä paikka, jossa vanhuk-
set ja vammaiset saavat turvaa ja 
huolen pitoa omissa kodeissaan. Li-
säksi alueen terveet asukkaat saavat 
mieli hyvää osallistumisesta. 

Brechmann korostaa, että vapaa-
ehtoistoiminnan pitää todella tapah-
tua ilman velvoitteita. Vapaaehtoisel-
la on aina oikeus kieltäytyä jostain 
tehtävästä, jolloin ammattilaiset ot-
tavat sen vastaan. 

Vapaaehtoisten löytäminen

Brechmann kannustaa suomalaisia 
kehittämään vapaaehtoistoimintaa 
jo olemassa olevien vanhuskeskuk-
sien ympärille.

– Ensin pitää purkaa esteet omas-
sa päässään ja luottaa siihen, että ih-
miset rakastavat toisiaan.

– Kärsivällisyyttäkin vaaditaan. En-
simmäiseen 10 vuoteen Bielefeldis-
sä ei tapahtunut mitään ja jouduim-
me jopa opettamaan vammaisille, et-
tä naapuri ei ole hirviö. Sinnikkääl-
lä työllä suhteet ovat nyt kuitenkin 
syntyneet ja yhteisöllisyys ruokkii it-
se itseään.

Brechmann painottaa alueen 
vapaa ehtoistyön synnyttämisessä 
avointa jalkautumista ympäristöön. 
Alueen asukkaita tulisi kutsua laitok-
seen tutustumaan tai mukaan tapah-
tumiin. 

– Ammattityöntekijöihin pitää va-
laa rohkeutta mennä suoraan koput-
telemaan naapuruston oville ja pyy-
tää heitä kahville apua tarvitsevien 
luo. 

Suusta suuhun rekrytoiminen on 
ehdottomasti tehokkainta, mut-
ta myös vanhustoiminnan esittely 
paikallis lehdissä kannattaa. Lisäk-
si hyvä keino on puhelinpalvelun 
mainostaminen. Epävarmoille, eh-
kä vapaa ehtoistyötä miettiville soit-
tajille annetaan heti innostunut kut-

su tulla paikan päälle katsomaan, mi-
ten hän voisi olla itselleen mieluisal-
la tavalla avuksi. 

Lauttasaari Bielefeldin 
jalanjäljissä?

Miten Bielefeldin mallia voisi ryh-
tyä kehittämään rakentamaan vaik-
kapa johonkin noin neliökilometrin 
kokoiselle alueelle Helsingissä? Esi-
merkiksi Lauttasaareen.

– Ensimmäiseksi pitäisi haastaa 
kaupungin hallinto vahvasti mukaan, 
etsiä sopiva avopalvelukeskus, suorit-
taa korjausrakentamista sen läheisyy-
dessä olevissa asunnoissa tai rakentaa 
uusia, sekä tietysti rekrytoida ammat-
tilaiset ja vapaaehtoiset toimintaan 
mukaan, Brechmann listaa.

– Alku voi tietysti tuntua merki-
tyksettömältä, mutta sinnikkyys var-
masti palkitaan.

Brechmannin perikasiantamatto-
muutta ja ennakkoluulottomuutta ei 
voi kuin ihailla. Hän myöntääkin, että 
vastaan taisteleminen voi olla joskus 
myös hauskaa. Brechmannin omiin 
suunnitelmiin kuuluu nyt kuitenkin 
siirtyminen ammattilaisesta enem-
män vapaaehtoispuolelle. 

– Vihdoin minulle jää enemmän 
aikaa dementiapotilaille, kirjaston-
hoidolle ja uimaryhmille. Sellainen 
antaa minulle henkistä vapautta ja 
sydämen rikkautta. 

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Kari Uittomäki

rohkea visionääri

”Tahdottaessa oikeas-
ti päästä laitosmaisesta 
vanhusten- ja vammaisten-
huollosta eroon on ympä-
ristö pakko haastaa toimin-
taan mukaan.
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Jalmari Jyllin Säätiön Aineettoman pääoman merkityksen näyttö 
-kehittämishankkeen tehtävänä on vuosina 2008-2011 ollut van-
hustyön järjestö- ja palveluorganisaatioiden aineettoman pää-
oman tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen. Hankkeessa on ke-
hitetty johdon itsearviointikokonaisuus, apo.työkaluptika 1.0. 

konkretisoituvat toiminnassa, kun 
esimerkiksi sujuvat prosessit ja luot-
tamuksellinen ilmapiiri tuottavat lisä-
arvoa asiakkaalle ja lisäävät työhy-
vinvointia. Tämäntyyppistä aineetto-
mien resurssien ilmenemistä vanhus-
työyksikön toiminnassa voidaan kut-
sua laadulliseksi suoritus kyvyksi. 

– Yksi projektin keskeisimmis-
tä tavoitteista onkin ollut miten tä-
tä voitaisiin tunnistaa, johtaa ja ke-
hittää paremmin. Projektissa kehitet-
ty apo.työkaluptika 1.0 -arviointime-
netelmä soveltuu strategisen ja ope-
ratiivisen johtamisen kehittämiseen 
vanhustyön toimialan erityispiirteet 
huomioiden, projektin johtaja Leh-
tonen korostaa.

Aineettoman pääoman arvioi

Tavoitteena johtamisen
 kehittäminen 

Projektin johtajana toimiva Heik-
ki Lehtonen Jalmari Jyllin Säätiöstä 
kertoo, että vanhustyö, ja myös laa-
jemmin hyvinvointipalvelut ovat jat-
kuvien muutospaineiden keskellä. 

– Aineettoman pääoman tutki-
muksen lisääntymiseen ja siihen liit-
tyvien johtamiskonseptien kehitty-
miseen ovatkin vaikuttaneet erityi-
sesti teollisuuden rakennemuutos, 

palvelusektorin kasvaminen ja näi-
den yhteydessä tiedon ja osaamisen 
korostunut merkitys, Heikki Lehto-
nen toteaa.

Aineettomalla pääomalla tarkoite-
taan yleisesti kaikkia sellaisia voima-
varoja, jotka eivät ole fyysisiä tai ra-
hamääräisiä. Vanhustyö sisältää run-
saasti sekä hiljaista että näkyvää tie-
toa, ja aineettoman pääoman resurs-
sit ovat yksittäisen vanhustyöyksikön 
toiminnan kannalta merkittäviä. Ne 

Jyllin Kodin hanketyöryhmä arviointimenetelmää pohtimassa. Tietokoneen ääressä palvelupäällikkö Leena Simonen 
sekä Jyllin Kodin yksiköiden vastaavia lähiesimiehiä, vasemmalta Marita Rajasalo ja Paula Norta . Vastapäätä vasem-
malta oikealle Tarja Äikäs, Leena Isoviita sekä projektipäällikkö Niina Koskela.
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Arvioinnin voi liittää olemassa 
olevan toimintajärjestelmän 
tueksi

Aineettoman pääoman merkityk-
sen näyttö -hankkeessa kehitetty 
arviointi menetelmä on johdon itse-
arviointi, joka perustuu kokonais-
valtaisen johtamisjärjestelmän viite-
kehykseen. Taustalla vaikuttavat ISO 
9000 -laatu järjestelmä, EFQM-viite-
kehys, tasapainotettu tuloskorttiajat-
telu sekä moniulotteinen lähestymis-
näkökulma vanhustyön aineetto-
maan ja sosiaaliseen pääomaan. Ke-
hitetty menetelmä on sähköisesti to-
teutettava ja toimialan erityispiirteet 
huomioiva, jatkuvaa kehittämistä tu-
keva arviointimalli. Yksittäinen orga-
ni saatio voi tarkastella tulok siaan 
erikseen strategisen ja operatiivisen 
johtamisen sekä keskeisten palvelu-
prosessien alueilla. Lisäksi organisaa-
tio voi verrata omia tuloksiaan mui-
den toimijoiden keskiarvoihin. 

Arviointimenetelmän tarkoituk-
senmukaisuutta ja käyttökelpoisuutta 
on v. 2010 kokeiltu valtakunnallisesti 
40 vanhustyöorganisaatiossa. 

– Aineettoman pääoman ja laadul-
lisen suorituskyvyn suhteen erityisiä 
vahvuuksia vastanneista organisaa-
tioista löytyi erityisesti perustehtä-
vän ja arvojen määrittämisestä se-
kä näiden käyttämisestä päätöksen-
teon tukena. Vahvuuksia olivat myös 

ntimenetelmä vanhustyöhön
perehdytys käytännöt, hyvinvointi-
kartoitukset sekä palveluprosessei-
hin liittyvä asiakkaiden tavoitteiden 
määrittely, Heikki Lehtonen kertoo 
käytännön arviointituloksista.

Kehittämiskohteiksi vanhustyö-
organisaatioissa voitiin kokeilun tu-
losten perusteella todeta esim. sidos-
ryhmien tyytyväisyyden systemaat-
tinen kartoittaminen, sidosryhmä-
viestintä, palveluprosesseista kerä-
tyn arviointitiedon hyödyntäminen 
sekä moniammatillisen yhteistyön 
päivittäinen toteutuminen. Vapaa-
ehtoistyön toteuttamisen alueel-
la toimi alan vahvuutena todettiin 
vapaaehtois työntekijöistä ja -toi-
minnasta vastaavat koordinaattorit ja 
kehittämiskohteena sosiaalisen me-
dian keinojen hyödyntäminen vapaa-
ehtoistyön organisoinnissa.  

Projektipäällikkö Niina Koskela 
on myös tyytyväinen kokeiluarvioin-
nin kulkuun: 

– Tulosten perusteella arviointi-
menetelmää voidaan pitää käyttö-
kelpoisena vanhustyöorganisaation 
johdon itsearviointina, joka toimii 
samalla strategiatyön ja johtamisen 
työkaluna. Itsearviointi ei ole ainoas-
taan erillinen toimenpide, vaan se voi 
viitekehyksensä ansiosta toimia kiin-
teänä osana organisaation olemassa 
olevaa laatu- tai toimintajärjestelmää 
tukien suunnittelua, kehittämistä ja 

laadulliseen suorituskykyyn liittyvää 
sidosryhmäraportointia. 

– Hankkeessa toteutetaan nyt tou-
kokuussa toinen arvioint ikierros, 
jossa seurantatulokset ovat erityi-
sen mielenkiinnon kohteina, Kos-
kela lisää.

RAY-rahoitteisessa hankkeessa 
ovat Jalmari Jyllin Säätiön yhteistyö-
kumppaneina toimineet NHG Au-
dit Oy, Tampereen Ammattikorkea-
koulu, Tampereen teknillisen yliopis-
ton Mittaritiimi, Kuntoutumiskeskus 
Apila sekä HelsinkiMissio. 

Teksti:
Niina Koskela

Outi Kangaslampi
Heikki Lehtonen

Jalmari Jyllin Säätiö

Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555

www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, kotihoitoa, siivous- ja 
ateriapalvelua, vanhainkoti, ryhmäkoti sekä mielenterveys-

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com

”Aineettomalla pää-
omalla tarkoitetaan ylei-
sesti kaikkia sellaisia 
voimavaroja, jotka eivät 
ole fyysisiä tai rahamää-
räisiä.
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Kilpailutus-
tsunamin 
pyörteissä

Yhä useammat kunnat ovat kilpailut-
taneet vastuullaan olevia vanhuspal-
veluja. Etenkin vanhusten palvelu-
asumisen kilpailutuksissa on aika 
ajoin syntynyt sekä asukkaille että 
tarjouskilpailuun osallistuneille tuot-
tajille kohtuuttomia tilanteita. Asiak-
kaita on siirretty pakolla paikasta toi-
seen ja järjestöt ovat saattaneet joutua 
lopettamaan hoiva palvelunsa. Julki-
sen keskustelun perusteella näyttää-
kin siltä, että kilpailutusten suurimpia 
häviäjiä ovat palvelu talojen asukkaat 
ja palveluja tuottavat järjestöt. 

Mutta onko todellisuus näin yksi-
oikoinen? Terveyden ja hyvin voinnin 
laitoksen ja Palkansaajien tutkimus-
laitoksen Kilpa-hankkeessa selvitet-
tiin pääkaupunkiseudun ja Tampe-
reen kuntatilaajien ja yksityisten asu-
mispalvelutuottajien kilpailuttamis-
kokemuksia.

Kilpailuttamisen aiheuttamat muu-
tokset asiakkaiden asemaan näyttä-
vät jäävän kohtuullisen vähäisiksi. 
On silti muistettava, että kilpailutta-
minen aiheuttaa jo itsessään epävar-
muutta palvelutalojen asukkaille. De-
mentiayksikköjen kilpailuttaminen 
on erityisen hankalaa, sillä dementia-
yksiköissä tulisi aina tavoitella mah-
dollisimman turvallista ja vakaata il-
mapiiriä. On kuitenkin epärealistista 
olettaa, että hankintalakia tai sen tul-
kintaa ainakaan lähitulevaisuudessa 
muutettaisiin niin, että kilpailutuksis-
ta voitaisiin luopua ja palata vanhan-
mallisiin suora hankintoihin. Toki on 
huomattava, että kunnat voivat han-
kintalain mukaan hankkia suorahan-
kintana esimerkiksi sellaista erityistä 
palvelu asumista, jota ei ole saatavissa 
avoimilta markkinoilta. Tätä mahdol-
lisuutta on myös hyödynnetty, vaik-
kakin vain harvoin. Pääsääntöisesti 
kunnat eivät siis kuitenkaan voi kier-
tää kilpailuttamisvelvoitettaan.

Pääkaupunkiseudun kilpailutuk-
sissa on yritetty vähentää asukkail-
le koituvaa epävarmuuden tunnetta. 
Kilpailutuksessa hävinneen tuottajan 
olemassa olevia asiakkaita ei siirre-

tä pois, vaan asiakas voi halutessaan 
jatkaa asumistaan palvelu yksikössä. 
Myös Tampereen kilpailutuksissa on 
pidetty kiinni samasta periaatteesta, 
mikä on kuitenkin johtanut järjestö-
jen kannalta hankalaan tilanteeseen. 
Tampereella osa järjestöistä on jou-
tunut pääkaupunkiseudusta poike-
ten antamaan omat tilansa avoimeen 
kilpailuun, minkä seurauksena osa 
järjestöistä on menettänyt palvelu-
tuotantonsa yksityisille yrityksille. Sa-
malla myös suuri osa hoivahenkilö-
kunnasta on vaihtunut. Asiakkaiden 
kannalta on kuitenkin myönteistä, et-
tä tämäntyyppisissä kilpailutuksissa 
asiakkaiden ei tarvitse pelätä kotin-
sa vaihtumista. 

Toinen asiakkaiden kannalta myön-
teinen tekijä suurten kaupunkien kil-
pailutuksissa ovat ehdottomat laatu-

kriteerit, jotka jokaisen tarjoajan tu-
lee täyttää. Tällä pystytään takaamaan 
tietty peruslaatu kaikille asiakkaille 
edellyttäen, että kunnat myös seuraa-
vat ja valvovat toteutunutta hoivan 
laatua. Kunnat eivät tosi asiallisesti 
kuitenkaan juuri ole kasvattaneet 
valvontaresurssejaan. Tuottajat itse 
suhtautuvat valvontaan myönteisesti, 
mutta toivoisivat kunnilta aktiivisem-
paa otetta yhteistyön syventämises-
sä. Kilpailuttaminen johtaakin hel-
posti yhteistyön kutistumiseen pel-
käksi sopimusehtojen toteutumisen 
tarkastamiseksi. 

Miten sitten järjestötuottajien on 
käynyt suurten kaupunkien kilpai-
lutuksissa? Näyttää siltä, että järjes-
töt ovat selviytyneet kilpailutuksista 
kuivin jaloin. Ne ovat pääosin me-
nestyneet sekä laatuvertailussa että 
hinta kilpailussa. Itse asiassa monet 
järjestö tuottajat pitävät kilpailutta-
mista parempana hankinta tapana 
kuin perinteistä suorahankintaa. 
Suora hankintaan perustuvassa suh-
teessa kunnan määräävä asema hel-
posti korostuu. Sitä vastoin kilpai-
luttamisen yhteydessä tuottajat koki-
vat voineensa hinnoitella palvelunsa 
todellisten kustannustensa mukaan, 
vaikka ottivatkin samalla riskin kil-
pailun häviämisestä. Järjestöt pitävät 
myös kilpailuttamista hyvänä mah-
dollisuutena tuoda paremmin esille 
omaa osaamistaan ja laatua. Tarjous-
vertailuissa hinnalla on kuitenkin 
edelleen selvästi laatutekijöitä mer-
kittävämpi painoarvo.

Suurten kaupunkien kilpailuttamis-
kokemukset osoittavat järjestö-
jen siis pystyneen sopeutumaan 
kilpailuttamis ympäristöön. Huhut 
järjestöjen kuolemasta ovatkin liioi-
teltuja. On kuitenkin ilmeistä, et-
tä järjestöt joutuvat jatkossa entistä 
tiukempaan kilpailuasemaan etenkin 
suurten yritysten kanssa.

Vesa Syrjä
Tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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Porilainen Ruskapojat ovat 
tehneet 15 vuotta musisoiden 
vapaa ehtoistoimintaa.
Ruskapojat on porilainen laulu-
porukka, joka syntyi vanhusten 
palvelu talo Ruskakodin talkoolais-
ten keskuudessa sattumalta. Aluk-
si lauleskeltiin karaokea asukkaiden 
kanssa Ruskakodissa.

Ruskatalojen palveluyhdistyksen 
jäsenet alkoivat pitää Ruskakodin 
asukkaille ja yhdistyksen jäsenille ka-
raoketilaisuuksia joka kuukauden en-
simmäinen maanantai. Näiden tilai-
suuksien vetäjänä kunnostautui eri-
tyisesti yhdistyksen jäsen ja talkoolai-
nen Kari Wahlman. Hän oli laulu-
mies, joka soitteli myös kitaraa. Hän 
sai taidoillaan myös muut innostu-
maan ja karaoketilaisuudet laajeni-
vat myös muunlaisiin laulutilaisuuk-
siin. Alkuvaiheessa laulelemaan mu-
kaan tuli myös yhdistyksen jäsen ja 
monen yhdistyskokouksen puheen-
johtaja Mikko Poretie. Myös yhdis-
tyksen puheenjohtaja Ari Kurppa oli 
mukana laulutilaisuuksissa.

Kari Wahlman ja Ari Kurppa in-
nostuivat kehittämään itseään ja har-
joittelemaan yhdessä. Mikko Pore-
tien liityttyä mukaan keksittiin myös 
nimi "Ruskapojat". Nimen keksi-

miseen innoittivat tehdyt syksyiset 
ruska matkat sekä Ruskakoti. 

Kari säesti Ruskapoikien laulu-
ja kitaralla ja Mikko omatekoisella 
pyykki laudalla ja juuriharjalla ja myö-
hemmin sitten aidolla pyykkilaudalla 
ja muovisudilla. Karin kuoltua vuon-
na 2004 hanuristi Aarne Lahdenpe-
rästä tuli Ruskapoikien vakinainen 
säestäjä. Muutaman kerran säestä-
mässä olivat myös Varhelan veljekset. 
Ruskapoikiin liittyivät myös huuli-
harpisti ja laulaja Raimo Rami Kiil-
tomäki, innokas laulu- ja musiikki-
ihminen Pekka Kari. Pekka toi mu-
kanaan klarinetin ja valtavan määrän 
laulu- ja musiikkitietoutta. Ruskapoi-
kien määrä ja taso nousi kohisten.

Ruskapoikien laulut ovat olleet 
pääsääntöisesti vanhaa iskelmä- ja 
tanssimusiikkia. Ohjelmiston laa-
dinnassa on huomioitu kuulijakunta. 
Muitakin lauluja on mahtunut jouk-
koon riippuen tilaisuudesta. Ohjel-
mia on laadittu monesti eri teemo-
jen mukaan: työkaverit, ammatit, rak-
kaus, Italia jne.

Esiintymisiä on ollut kussakin Rus-
katalojen palvelutalossa neljä-viisi 
kertaa vuodessa. Ohjelma on sisäl-
tänyt tunnin verran reipasta musiik-
kia. Palvelutalojen asukkaat ovat voi-

neet halutessaan osallistua laulami-
seen. Salit ovat aina olleet täynnä in-
nostuneita kuulijoita. Esitykset ovat 
alkaneet hieman rauhallisesti ja kiih-
tyneet loppua kohden. 

– On ollut ilo seurata kuinka kuu-
lijoiden kädet ja jalat ovat alkaneet 
liikkua rytmin mukaan. 

Ruskapojat ovat esiintyneet myös 
erilaisissa juhlatilaisuuksissa: kuten 
vihkiäisissä, äitienpäivinä, jouluisin, 
vappuna jne. 

Mikko ja Rami vetävät edelleen 
karaoketilaisuuksia Ruskakodissa. 
Laululla ja musiikilla on vanhusten 
viihdyttämisessä tulevaisuudessakin 
huomattava merkitys. Myös muisti-
häiriöisiin ikäihmisiin laulu ja musiik-
ki vaikuttavat myönteisesti. Ruska-
pojilla laulusarkaa riittää 15-vuotis-
juhlavuoden jälkeenkin. 

Ruskapoikien jäseniä vuonna 2011 
ovat Mikko Poretie, Ari Kurppa, Rai-
mo Kiiltomäki, Pekka Kari ja Aarne 
Lahdenperä.

Ruskapojat ovat toimineet täysin 
talkoohengessä vapaaehtoisesti vii-
sitoista vuotta. Kuulijoille Ruska-
poikien esiintymiset ovat merkinneet 
iloisia virkistystapahtumia ja Ruska-
pojille itselleen mukavia muistoja 
vuosien varrelta.

Ruskapojat PoristaRuskapojat Porista
Ruskapojat Aarne Lahdenperä, Pekka Kari, Ari Kurppa, Mikko Poretie ja Raimo Kiiltomäki esiintymässä Ruskahovin 
Pelakuunissa kesällä 2010.
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Ikäinstituutissa alkoi vuon-
na 2009 Päihdepelisäännöt 
palvelu taloihin -projekti, jon-
ka viimeinen toimintavuosi 
on käynnissä. Kevään 2010 ai-
kana hankkeessa toteutettiin 
valtakunnallinen kyselytutki-
mus, jossa kartoitettiin palve-
lutalojen asukkaiden alkoholin-
käyttöä, siitä johtuvia mahdol-
lisia ongelmia, alkoholiin liitty-
viä toiminta käytäntöjä ja kehit-
tämistarpeita. 
Tulosten mukaan palvelutalojen 
asukkaat olivat kyselyä edeltävän 
vuoden aikana enimmäkseen joko 
raittiita tai kohtuukäyttäjiä. Ongel-
mallisesti juoviksi koettiin neljä pro-
senttia kaikista asukkaista eli yhteen-
sä 263 henkilöä 6352 henkilön jou-
kossa. Alkoholin liiallisesta käytös-
tä seurasi monenlaisia pulmia, jois-
ta hoitamisen haasteet muodostivat 
suurimman ryhmän. 

Palvelutalojen taustat

Palvelutalojen valitsemisessa kysely-
tutkimukseen käytettiin SOTKAne-
tin toimipaikkataulukkoa ja palvelu-
talojen omia kotisivuja. Kyselyyn 
valikoitui kaikkiaan 237 palveluta-
loa tai -yksikköä, joista 149 vastasi. 
Vastaus prosentiksi muodostui 63.  
Tutkimushetkellä taloissa asui 6352 
yli 60-vuotiasta asukasta. 

Puolet vastanneista palvelutalois-
ta sijaitsi Etelä-Suomen suuralueel-
la, reilu neljäsosa Länsi-Suomessa 
ja neljäs osa Itä- tai Pohjois-Suomen 
suuralueilla.  Vastauksista 80 pro-
senttia tuli kaupunkimaisten kuntien 
palvelu taloista ja 20 prosenttia taa-
jaan asuttujen kuntien taloista. Ky-
syimme myös kyselyyn vastanneen 
henkilön asemaa organisaa tiossa: 
heistä yksi kolmasosa oli toiminnan-
johtajia tai toimitusjohtajia, toinen 

Asukkaat raittiita t
kolmannes palvelujohtajia tai pal-
veluesimiehiä ja vajaa kolmas kol-
mannes vastaavia hoitajia. Noin vii-
si prosenttia vastaajista kuului 
ryhmään muut. 

Alkoholin-
käytön 
yleisyys 

K y s e -
lyn saa-
jia pyy-
detti in 
arvioi-
m a a n 
asukkai-
den alko-
hol inkäy-
tön yleisyyt-
tä viimeisen 
vuoden aika-
na. Yhteensä 
137 eli 92 pro-
senttia palve-
lutaloista il-
moitti, et-
tä alkoho-
linkäyttöä il-
meni. Yhteensä 12 vastaajaa (8 
%) kertoi, että asukkaat eivät naut-
tineet kyseisenä aikana lainkaan al-
koholia. Viidessä talossa oli kysely-
hetkellä anniskeluoikeudet. 

Seuraavaksi tarkastellaan niitä 137 
vastausta, joiden mukaan asukkaat 
käyttivät alkoholia. Noin 60 pro-
senttia taloista ilmoitti, että asuk-
kaiden juomatavat olivat pysyneet 
ennallaan viimeisen vuoden aikana. 
Käytön arvioitiin lisääntyneen joka 
kymmenennessä talossa, kun taas 
käytön vähentymisistä oli tapahtu-
nut joka viidennen kyselyyn vastan-
neen mukaan. Joka kymmenennen 
vastauksen mukaan juomatapojen 
muutoksia oli vaikea arvioida. 

Kun tiedusteltiin asukkaiden juo-

matapoja, vastauksista voi päätellä, 
että suurin osa asukkaista on joko 
raittiita tai kohtuukäyttäjiä, joiden al-

koholinkäytöstä ei aiheudu harmia 
tai huolta. Päivittäin pie-

niä määriä alkoholia 
juovien määräksi 

arvioitiin noin 
150-160 hen-

kilöä (2-3 
%) kaikis-
ta kyse-
lyyn vas-
tanneiden 
t a l o j e n 

asukkais-
ta. Kerralla 

runsaasti juo-
via asukkaita oli 
noin sata henkeä 

(1-2 %), kun taas 
usein suuria 

määriä al-
koho l i a 
k äy t t ä -
viksi ko-

ettiin noin 
prosentin ver-

ran eli noin 70-90 henkilöä kai-
kista asukkaista. 

Alkoholia haitallisesti 
käyttävät asukkaat

Palvelutaloja (n =137) pyydettiin ker-
tomaan, onko alkoholinkäytöstä joh-
tunut ongelmia tai haittoja ikäänty-
vien asukkaiden kohdalla. Haitalli-
sesta käytöstä raportoi yhteensä 77 
palvelutaloa eli 56 prosenttia niistä 
taloista, jotka ilmoittivat asukkaiden 
nauttineen alkoholia viimeisen vuo-
den aikana. Taloja, joissa alkoholis-
ta johtuvia ongelmia ei ilmennyt, oli 
kaikkiaan 60 eli 44 prosenttia.  

Haitallisesta alkoholinkäytöstä ra-
portoineita taloja pyydettiin arvioi-
maan ongelmakäyttäjien tarkka mää-

Kyselytutkimus palvelutalojen asukkaiden alkoholinkäytöstä
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tai kohtuukäyttäjiä
rä ja ikä. Vastaushetkellä ongelma-
käyttäjiksi koettiin 263 henkilöä, jois-
ta alle kolmannes oli 70-vuo tiaita, 
reilu kolmas osa kuului ikäryhmään 
70-79-vuotiaat ja reilu neljäsosa ikä-
ryhmään 80-89-vuotiaat. Yli 90-vuo-
tiaista asukkaista alkoholiongelmista 
kärsi harva eli noin 4 prosenttia koko 
haitallisesti käyttävien ryhmästä.

Ongelmallisesti alkoholia juovia 
palvelutalojen asukkaita oli tutkimus-
hetkellä neljä prosenttia kaikista ta-
lojen asukkaista, joita oli yhteensä 
6352. Käyttäjät olivat sekä miehiä et-
tä naisia. Tyypillisimmillään ongel-
mallisesti juovia asukkaita oli 1-3 per 
talo. Enemmän kuin kolme ongelma-
käyttäjää oli harvinaista.  

Useimmin alkoholista 
aiheutuvat haitat

Alkoholista aiheutuvista harmeis-
ta kysyttiin sekä valinta- että avo-
kysymysten avulla. Eniten näyttäyty-
vät ongelmat liittyivät asukkaan hoi-
tamiseen. Sairauksien paheneminen, 
alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö 
sekä elämänlaadun heikkeneminen 
toivat mukanaan hoitamisen haas-
teita. Toiseksi suurimman ongelma-
ryhmän muodostivat erilaiset tapa-
turmat. Lähes yhtä usein alkoholin-
käyttö aiheutti erilaisia asukasta tai 

hänen kotiaan koskevia hygienia- ja 
siisteysongelmia.  

Häiriökäyttäytyminen määriteltiin 
neljänneksi suurimmaksi ongelma-
ryhmäksi alkoholihaittojen joukos-
sa. Näiden lisäksi on myös käyttäyty-
miseen liittyviä tilanteita; esimerkik-
si asukas voi olla aggressiivinen, eris-
täytyvä tai epäasiallinen muita koh-
taan. Erilaiset laiminlyönnit, kuten 
ruokailun, lääkityksen ja raha-asioi-
den hoitaminen aiheuttivat vastaa-
jien mukaan ikävyyksiä. Muutama 
kyselyyn vastannut toi esille huolen 
henkilö kunnan jaksaminen ja työtaa-

kan kasvusta. 
Tyypillisimmillään ongelmia esiin-

tyi useita kertoja vuodessa. Esimer-
kiksi häiriökäyttäytymistä ilmeni 
muutamia kertoja vuodessa 23 pal-
velutalossa. Sen sijaan viikoittain esil-
lä olevat ongelmat olivat harvinaisia. 
Neljä palvelutaloa raportoi, että heil-
lä ilmeni ongelmia viikoittain. Asuk-
kaiden kokemista häiriöistä tai hai-
toista kertoo se, että 34 vastanneessa 
palvelutalossa kukaan asukas ei ollut 
valittanut asiasta henkilökunnalle. 

Yhteenveto

Kyselyyn tuli vastauksia laajasti eri 
puolelta maata. Tutkimuksessa mu-
kana olevat 149 taloa edustavat katta-
vasti suomalaisia palvelutaloja ja tuo-
vat esille asukkaiden alkoholinkäytön 
eri puolet. Taloja, joissa raportoitiin 
alkoholinkäyttöä, oli yhteensä 137. 
Näistä palvelutaloista 77 eli 56 pro-
senttia raportoi juomisen haitoista. 
Vastaavasti yhteensä 60 (44 %) vas-
tanneen henkilön mukaan haittoja 
ei esiintynyt. 

Projektiin voit tutustua nettisivuil-
la www.ikainstituutti.fi  

Teksti: 
Eija Kaskiharju ja 

Anne-Katri Kemppainen, 
Ikäinstituutti

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

j y

Kestotilaus 33,-7 nroa/vuosi

Kuva: Rodeo.fi /Andres Rodriguez
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Pieksämäen kaupungin lyhyt-
aikaishoidon kehittämispilotis-
sa keskityttiin tuotteen sisällön 
kuvaamiseen ja siitä nousevien 
haasteiden esille tuomiseen. 
Tuotteistamisprosessissa painote-
taan aina asiakasnäkökulmaa ja se 
on tässä kyselyssä laajennettu koske-
maan myös heidän omaisiaan, joista 
60 % oli omaishoitajia. Lyhytaikais-
hoidon asiakkaille, heidän omaisil-
leen ja henkilöstölle suunnatut ky-
selyt toteutettiin marraskuussa 2010. 
Intervallihoidon asiakkaiden keski-
ikä oli 81,5 vuotta ja heidän omais-
tensa 68,5 vuotta. 

Lyhytaikaishoidon toteutus

Lyhytaikaishoitoa toteutetaan täl-

lä hetkellä monessa eri paikassa eri 
puolilla Pieksämäen kaupunkia niin 
omana toimintana kuin ostopalve-
lunakin. Myös terveyskeskuksen 
hoiva osastolla on neljä intervallipaik-
kaa. Tämä koettiin kaikista haasteel-
lisimmaksi hoitopaikaksi, sillä Lyhyt-
aikaishoitojaksolaiset eivät muodosta osas-
tolla selkeitä ”ketjuja”, jolloin paikkati-
lanne joskus hankala. Osastolla velvolli-
suus ottaa myös päivystyksestä asiakkai-
ta (ettei tyhjiä paikkoja olisi), mikä osal-
taan on vaikuttamassa tilanteeseen. (hen-
kilöstö)

Monet asiat ovat selvityksen perus-
teella hyvin. Intervallihoidon asiak-
kaat olivat varsin tyytyväisiä saa-
maansa hoitoon. Suurimpana heik-
koutena koettiin se, ettei lyhytaikais-

hoidon pituuteen voinut itse vaikut-
taa. Omaiset ja henkilöstö ovat jon-
kin verran kriittisempiä. Yllättäen tie-
don puute sekä lyhytaikaishoitopai-
koista ja niiden vaihtoehdoista nou-
sivat esiin kaikkien osapuolten vas-
tauksista. Tästä voidaan esittää kysy-
mys, toimiiko lyhytaikaishoito järjes-
telmän vai asiakkaan ehdoilla. On-
ko asiakkaalla tai omaisella mahdol-
lisuus vaikuttaa hoitopaikan valin-
taan, vai tietääkö palvelun järjestäjä 
sen "paremmin"?

Omaishoitajan toive jakson ajankohdas-
ta ”sotkee” ketjutusta. (henkilöstö)

Omaisten näkökulma

Lyhytaikaishoito arvioitiin hyödyl-
liseksi niin omaiselle itselleen kuin 
asiak kaalle lähes sataprosenttisesti. 

Olen erittäin kiitollinen, että tällainen 
mahdollisuus on olemassa, pitää taukoa 
intervallijaksojen aikana. Sitten jaksaa 
taas. (omainen)

 Hyötyä on ollut minulle ja omaiselle-
ni. (omainen)

Omaisten kokema huoli lähei-
sistään välittyi ilmauksina henkilö-
kunnan ajan puutteesta: aikaa vuoro-
vaikutukseen vanhuksen kanssa pitäi-
si olla enemmän. Omaisten mielestä 
lyhytaikaishoitojakson tulisi sisältää 
aktiivista viriketoimintaa, toiminta-
kyvyn ylläpitämistä (ml. ulkoilua) ja 
terveydenhoidollisia palveluita. Nä-
mä painottuivat myös henkilö kunnan 
vastauksissa, kun taas asiakkaat itse 
painottivat eniten omaa huonetta/
rauhaa.  

Kyselyjen vastauksissa toivot-
tiin yhteistyön kehittämistä omais-
ten kanssa jo palvelujen suunnittelu-
vaiheessa (yksilöllinen hoito- ja 
palvelu suunnitelma). Kaikkien osa-
puolten osallistuminen suunnittelu-
vaiheen toimintaan poistaa ennakko-
luuloja, ehkäisee väärinkäsityksiä ja 
auttaa yhteisen tavoitteen mukaises-
sa toimimisessa asiakkaan parhaak-

Lyhytaik

Kuva: Rodeo.fi /Juha Tuomi
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si. Toiminnan tavoite on silloin kai-
killa sama – asiakkaan hyvä.

Omaisten ja henkilökunnan välillä 
tiedottaminen usein puutteellista. Olisi-
ko esim. ”reissuvihkosta” apua? (hen-
kilöstö)

Kuntouttavan hoidon korostaminen ja 
myös omaiset tietoisia intervallijakson 
mahdollisuuksista ja käytännöistä. Ei 
kiusata, kun halutaan ylläpitää ja pa-
rantaa asiakkaan toimintakykyä itse teh-
tävillä aktiviteeteilla. (henkilöstö)

Entä tulevaisuudessa?

Erillisen intervalliyksikön perus-
taminen on pilotissa esille tullut 
kehittämis kelpoinen idea, joka ei 
toteutuakseen vaadi lisää resursse-
ja, vaan nykyisen hoitomallin uudel-
leen tarkastelua. Mallista on myös 
kansallinen hyvä käytäntö olemassa 

aishoito auttaa arjessa
(Muistisairaiden kuntouttava lyhyt-
aikaishoito).

Mielestäni yksikkö, joka keskittyisi 
pelkästään intervallijaksojen tuottami-
seen, olisi hyvä. Tällöin kyettäisiin huo-
mioimaan intervallijaksolaisten viriketar-
ve paremmin. Tämä lisäisi viihtyvyyttä ja 
omaisenkin olisi helpompi kun intervalli-
lainen viihtyy. (henkilöstö)

Myös toive viriketyöntekijästä 
tuli esille useista lyhytaikaishoito-
paikoista. Hoitotyön koulutuksen 
saanut henkilöstö koki sekä ajan et-
tä taitojen riittämättömyyttä. Pääosa 
työajasta kului hoidolliseen työhön 
eikä heillä ollut voimavaroja ideoi-
da ja toteuttaa asiakkaille virike-
toimintaa. 

HYVOPA -hankkeessa saatuja tu-
loksia ja kehittämishaasteita viedään 
eteenpäin ja jatketaan tuotteistamis-

prosessin kehittämistä Pieksämäel-
lä. Näin taataan hanketoiminnan tu-
losten jatkuvuus käytännön toimin-
nassa. 

Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) rahoittama hanke Hyvin-
vointipalveluiden läpinäkyvyys os-
to- ja myyntiprosesseissa (HYVO-
PA) toteutettiin 1.2.2009 - 28.2.2011 
Itä-Suomessa. Hankkeen vastuu-
viranomaisena toimi Etelä-Savon 
maakuntaliitto ja toteuttajana Mik-
kelin ammattikorkeakoulu Oy yh-
dessä Diakonia-ammattikorkeakou-
lu Oy:n (Diak Itä/Pieksämäen yk-
sikkö) ja Savonia-ammattikorkea-
koulun kanssa.

Teksti: 
Liisa Eitakari ja 

Riitta Lappi-Khabbal
Kuva: Rodeo.fi /Juha Tuomi

Oikeutesi on vaatia hoitoa 
myyntiluvallisella lääkkeellä aina, 

kun sellainen on olemassa.

Tunnetko potilaan oikeudet? Testaa ja päivitä tietosi www.potilaanoikeudet.fi
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– Yleensä, kun puhutaan ikään-
tymisestä, ajatellaan vain länsi-
maita. Myös Keski-Aasiassa 
ikääntyneiden määrä tulee kas-
vamaan nopeasti, mutta ajalli-
sesti hieman myöhemmin. Kes-
ki-Aasiassa ei ole kuitenkaan sa-
manlaisia valmiuksia kohdata 
ikääntymistä kuin länsimaissa, 
HelpAgen Internationalin Kirgi-
siassa toimiva aluejohtaja Eppu 
Mikkonen-Jeanneret korostaa.

Sosiaaliantropologin koulutuksen 
saanut Eppu Mikkonen-Jeanneret 
on ollut toistakymmentä vuotta Bal-
kanilla sekä Keski-Aasiassa eri järjes-
töjen palveluksessa. Aluksi Balkanilla 
lastensuojeluun liittyvissä tehtävissä 
kansainvälisen Unicefi n ja brittiläisen 
EveryChild-järjestön palveluksessa. 
Lastensuojelun kautta tulivat esille 
myös ikääntymiseen liittyvät kysy-
mykset, ja Eppu Mikkonen-Jeanne-
ret siirtyi HelpAge Inter nationalin 
palvelukseen Keski-Aasiassa, tuki-
kohtana Kirgisia. Parhaillaan hän on 
äitiyslomalla.

Balkanilla ja Keski-Aasiassa on 
valtavia yhteiskunnallisia muutok-
sia, joista länsimaissa ei juurikaan 
tiedetä: väestö ikääntyy näiden alu-
eiden maissa jopa nopeammin kuin 
länsimaissa, mutta ajallisesti hie-
man myöhemmin. Näillä mailla ei 
kuitenkaan  ole valmiuksia kohda-

ta ikääntymistä samalla tavalla. Toi-
sin sanoen ikääntyminen tulee ajan-
kohtaiseksi myöhemmin kuin länsi-
maissa. Neuvosto liiton aikana näi-
den maiden sosiaalista rakennetta ja 
kulttuuria muutettiin rajusti: Keski-
Aasian entisiä paimentolaiskansoja 

pakotettiin muuttamaan ja totutte-
lemaan esimerkiksi palkkatyöhön. 
Suku- ja klaani keskeisyys rikkoutui. 
Keski-Aasian työ ikäisestä väestös-
tä iso osa on muuttanut ulkomail-
le, joissakin maissa osuus saattaa ol-
la jopa 20 prosenttia koko väestöstä. 

HelpAgen Internationalin aluejohtaja Eppu Mikkonen-Jeanneret:

Myös Keski-Aasias
määrä kasvaa nope

Eppu Mikkonen-Jeanneret on tehnyt pitkään töitä Balkanilla ja Keski-Aasias-
sa, aluksi lastensuojeluun liittyvissä tehtävissä, nyttemmin ikääntymiseen liit-
tyvissä kysymyksissä.
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Ikääntyneet ovat joutuneet huoleh-
timaan lapsista ja osittain aikuisista-
kin – aikaisemmin ikääntyneistä pi-
dettiin huolta. 

Neuvostoliiton romahdettua Bal-
kanin ja Keski-Aasian maiden ihmi-
set putosivat ikään kuin tyhjän pääl-
le. Neuvostoliiton aikana oli sentään 
jonkinlainen lupaus tulevaisuudesta 
ja eläkkeestä olemassa. 

– Balkanin ja Keski-Aasian maiden 
välillä on se aivan olennainen ero, et-
tä Balkanin maat halusivat itsenäis-
tyä, mutta Keski-Aasian maista esi-
merkiksi Kirgisia ja Tadžikistan eivät 
olleet valmiita, eivätkä halunneet it-
senäistyä. Sen sijaan esimerkiksi Ka-
zakstan oli paremmin varustautunut 
ja oli enemmän tai vähemmän valmis 
itsenäistymään, Eppu Mikkonen- 
Jeanneret havainnollistaa.

– Kaikkein eniten olemme huo-
lissamme niistä ihmisistä, jotka ovat 
pudonneet eläkejärjestelmän ulko-
puolelle. Miten heille käy heidän saa-
vuttaessaan eläkeiän?

Suomen tietotaito ja 
sosiaaliturva kiinnostavat

Noin 25 vuotta sitten toimintansa 
aloittaneella HelpAge Internationa-
lilla on nykyään maailmanlaajuises-
ti noin 500 työntekijää, joista Eppu 
Mikkonen-Jeanneret on tällä hetkellä 
ainoa suomalainen. Hän tekee töitä 
erilaisten projektien parissa.

– HelpAge Internationalin koko 
idea on siinä, että lähdetään raken-
tamaan ihmisten omilla ehdoilla ja 
heidän järjestöjensä omilla ehdoil-
la. Tällä hetkellä partnereita on yli 
70 maassa. Isoimmat asiat, joiden 
kanssa järjestöt tekevät työtä, ovat 

sosiaali turva, terveys, monet krooni-
set sairaudet. Sosiaaliturvassa perus-
ajatus on eläke kaikille.

HelpAge International tekee 
yhteis työtä mm. Yhdistyneiden 
Kansa kuntien kanssa. YK julkisti 
vuonna 2002 Madrid International 
Plan of  Action on Ageing -ohjelman 
(MIPAA), joka täyttää ensi vuonna 
10 vuotta.

– Suomessa ja suomalaisilla on pal-
jon sellaista tietotaitoa, jota voidaan 
hyödyntää Keski-Aasiassa. Täällä 
esimerkiksi ymmärretään kylmää ja 
sitä, mitä talvi merkitsee. Samaten 
suoma laisten sosiaalijärjestelmä ja 
sosiaaliturva kiinnostavat. 

– Maailmanlaajuisesti kehittyvil-
lä ja kehittymättömillä mailla on se 
hurja ero länsimaihin verrattuna, että 
länsimaat ehtivät rikastua ennen kuin 
väestö alkaa merkittävässä määrin 
ikääntyä. Kehittyvät ja kehittymät-
tömät maat eivät ehdi rikastua. Sik-
si kaikenlaiset muut tavat ja huolen-
pidon järjestelmät kohdata ikäänty-
misen mukanaan tuomat kysymyk-
set kiinnostavat.

HelpAge International toimii si-
ten, että eri maiden järjestöt teke-
vät yhteistyötä, muodostavat ver-
kostoja ja vaihtavat tietotaitoa. Eppu 
Mikkonen- Jeanneretin mukaan suo-
malaisia järjestöjä kohtaan on paljon 
kiinnostusta, koska täällä ymmärre-
tään ikääntymistä ja ikääntyvien tar-
peita. Ikääntyminen ja kehitysyhteis-
työ ovat yhdistelmä, joka länsimais-
sa ymmärretään hyvin, mutta hei-
kosti kehittyvisssä ja kehittymättö-
missä maissa.

– Esimerkiksi resurssikeskus-
ajattelu on hyvin lähellä sitä, mitä 

ssa ikääntyneiden 
easti

me haemme ja mihin me pyrimme. 
On paljon yksinäisiä ihmisiä, joilla ei 
ole minkäänlaista verkostoa ympä-
rillään. On ollut pakko lähteä hake-
maan ihmisiä, jotka tulisivat yhteen 
paikkaan yhtä aikaa. Olemme myös 
huomanneet, että luottamuksen ra-
kentaminen kestää aikansa. Ihmiset, 
joilta on viety kaikki, niin heidän on 
vaikea aluksi luottaa kehenkään toi-
seen. He eivät aluksi usko, että joku 
haluaisi auttaa heitä.

– On toisaalta hämmästyttävää 
huomata, miten samalla tavalla ih-
miset ajattelevat ja miten samanlaisia 
tarpeita heillä on eri puolilla maail-
maa, Eppu Mikkonen-Jeanneret ko-
rostaa.
Lisätietoja:
www.un.org/ageing/vienna_intlp-
lanofaction.html
www.helpage.org/

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Neuvosto liiton ai-
kana näiden maiden so-
siaalista rakennetta ja 
kulttuuria muutettiin ra-
justi: Keski-Aasian enti-
siä paimentolaiskansoja 
pakotettiin muuttamaan 
ja totuttelemaan esi-
merkiksi palkkatyöhön. 
Suku- ja klaanikeskei-
syys rikkoutui.
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KÄKÄTE-projektissa selvitetään, 
miten teknologia voisi nykyistä pa-
remmin toimia ikäihmisten kotona 
asumisen, hyvän arjen ja vanhus-
työn tukena. Projektin ensisijaisi-
na päämäärinä ovat ikäihmisten ko-
tona asumisen tukeminen ja hei-
dän kanssaan työtä tekevien työn 
helpottaminen. Käyttäjälähtöisyy-
den ja -ystävällisyyden lisäämisek-
si ikäihmisiltä kysytään heidän aja-
tuksistaan, toiveistaan ja tarpeis-
taan käyttäjäpaneeleissa, hyvä ar-
ki -keskusteluissa ja netissä toteu-
tettavat kyselyjen avulla. Internetis-
sä olevaa kyselyä myös tulostettiin 
paperi lomakkeelle.

Syksyllä 2010 ja alkuvuonna 2011 
KÄKÄTE kysyi ikäihmisten tar-
peista ja toiveista teknologian suh-
teen. Kyselyyn vastasi yli 1200 
henkilöä, josta 176 vastasi paperi-
lomakkeella. Kyselyssä oli kaksi 
osiota. Ensimmäisessä kartoitet-
tiin muutamalla taustakysymyksel-
lä vastaajia. Kyselyn toisessa osas-
sa keskityttiin teknologiaan. Ensin 

Suomi vanhenee ja samalla ihmi-
set pysyvät terveinä ja toiminta-
kykyisinä yhä pidempään. Tulok-
sena on aktiivisten ikäihmisten 
suuri joukko, joka elämänkoke-
muksineen ja tietotaitoineen kas-
vaa myös yhä merkittävämmäksi 
yhteis kunnalliseksi vaikuttajaksi ja 
voima varaksi. 

Vapaaehtoistoiminnan Osaaja 
-projektissa on paneuduttu tule-
vaisuuden tarpeet ja trendit huo-
mioivaan vapaaehtoistyön moni-
muotoisuuden kehittämiseen sekä 
eri toimijoiden välisen yhteistyön li-
säämiseen. Projektin päätavoitteena 
on ollut lisätä ikäihmisten elämän-

KÄKÄTE kysyi – ikäihmise

laatua ja mahdollisuutta nauttia elä-
mästään sekä olla osallisena eri yh-
teisöissä ja koko yhteiskunnassa. Ta-
voitteen saavuttamiseksi projektissa 
on kehitetty ikäihmisten elämää tuke-
van vapaaehtoistoiminnan työmuo-
toja sekä kannustettu mukaan toi-
mintaan uusia kumppaneita yksilö- 
ja yhteisötasolla.

Projektin keskeiset tulokset julkais-
taan 2.11.2011 järjestettävässä pro-
jektin päätösseminaarissa. Seminaa-
rissa esiteltävään julkaisuun kootaan 
14 erillistä, mutta toinen toistaan tu-
kevaa teemaa/toimintamallia vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiseksi yhä 
näkyvämmäksi osaksi vanhusten pal-

Osaajien markkinat – Vapaaehtoiseksi 
veluja tuottavien yhdistysten ja mui-
den toimijoiden arkipäivää. Projek-
tissa valmistuvan julkaisun teemat 
käsittelevät mm. eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä alueellisesti ja seutu-
kunnallisesti, vapaaehtoisten huomi-
oimista ja palkitsemista sekä vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
kuntouttavassa ja monikulttuurises-
sa vanhustyössä. Julkaisussa pureu-
dutaan myös yritysten ja muiden työ-
yhteisöjen toteuttamiin vapaaehtois-
toiminnan ohjelmiin sekä taiteen ja 
kulttuurin mahdollisuuksiin olla tu-
kemassa Hyvää ikääntymistä. 

Osaaja-projektin projektityö-
ryhmään on kuulunut kuusi Van-

kysyttiin onko vastaaja kokeillut hy-
vää arkea tukevaa teknologiaa. Sen 
jälkeen lueteltiin yhdeksän erilaista 
tekno logiaa, ja kysyttiin mitkä näis-
tä kuulostavat vastaajista kiinnosta-
vilta. Lopuksi tiedusteltiin vielä, ar-
veleeko vastaaja, että teknologia aut-
taisi häntä asiois sa, joissa vastaaja tar-

vitsee apua, sekä haluaisiko hän ko-
keilla jotain uutta teknologiaa, mikäli 
siihen tarjoutuisi mahdollisuus. 

Enemmistö kyselyyn vastanneis-
ta oli naisia (65%) ja alle 75 vuoden 
ikäisiä (70%). Myös vanhempia vas-
taajia (76-90v.) oli kuitenkin yli 250 
henkilöä. 

Lone Gædt ja Jerry Winter esittelivät Paro-hyljerobottia KÄKÄTE-projektin jär-
jestämässä tilaisuudessa Hyvä Ikä messuilla. Ikäihmisiltä  kerätään parhail-
laan kokemuksia Parosta käytöstä ja sen mahdollisuuksista.
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Suomen edellisen hallituksen hallitus-
ohjelman tavoitteet välityömarkki-
noiden toiminnan vaikuttavuudel-
le olivat, että palkkatuella työlliste-
tyistä 40 % saa työpaikan. Työ- ja 
elinkeino ministeriö laski tätä vaikut-
tavuustavoitetta 36 %:iin vuodelle 
2010. Vallin jäsenjärjestöt voivatkin 
olla erittäin tyytyväisiä yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen ja työllistämi-
sen tuloksiin. Valtakunnallisesti tar-
kasteltuna tavoitteet on melkein saa-
vutettu. Vallin jäsenjärjestöistä (65) 
yli 86 % edistää työllistymistä.

Muutoksia työllistämisen 
lainsäädännössä

Kevät 2010 kului lain julkisesta työ-
voimapalvelusta muutoksien ete-
nemistä seuraten ja niihin vaikut-
taen. De minimis -asetukset olivat 
uhka järjestöihin työllistämisessä. 
Lain muutosten vaikutukset eivät 
onneksemme heikentäneet palkka-
tuella työllistämistä, vaan toimintaa 
pystyttiin kasvattamaan. 

Tänä vuonna mielenkiinnon koh-
teeksi muodostuu Työ- ja elinkeino-

t vastasivat! Vanhustyöhön työllistäminen 
on vaikuttavaa

Kiinnostavimpana teknologia-
na vastaajat pitivät helppokäyttöisiä 
tietokoneita – tämä kertonee muun 
muassa tämän päivän tietoteknii-
kan käytettävyydestä! Kodin turva-
laitteet (esimerkiksi liesivahti, paikan-
tava turvapuhelin tai muistuttava lää-
keannostelija) kiinnostavat myös ikä-
ihmisiä. Viidennes vastaajista piti li-
säksi kuvapuhelimia kiinnosta vina, 
mutta vain harva kaipaisi viihde-
pelejä viihtymisensä lisääjänä. 

Ikäihmiset osoittautuivat hyvin 
ennakkoluulottomiksi. Vastanneis-
ta ikäimisistä valtaosa (72%) halusi 
ilman muuta tai todennäköisesti ko-
keilla jotain uutta teknologiaa, mikä-
li siihen tarjoutuisi tilaisuus.

Seuraavassa kyselyssä KÄKÄ-
TE kerää ikäihmisten kokemuk-
sia, ajatuksia ja toiveita turvapuheli-
mista ja matkapuhelimista. Kysym-
me muun muassa mitä kehitettävää 
turva puhelimissa on ja mihin ikäih-
miset käyttävät matkapuhelimiaan. 
Käy vastaamassa kyselyyn osoittees-
sa http://www.ikateknologia.fi /vas-
taa-teknologiakyselyyn.html 

Lea Stenberg

Erilaisten työmarkkinatoimenpi-
teiden järjestäminen Vallin jäsen-
järjestöissä kasvoi vuonna 2010 
edellisestä vuodesta 22 %. Työ-
paikan vuoden aikana sai 137 työ-
töntä työnhakijaa. Vanhustyöhön 

kouluttautuminen kiinnosti myös 
työnhakijoita. Koulutuksen aloitti 
117. Työllistämiselle asetetut ta-
voitteet (työllistetään palkkatuella 
300-350 pitkäaikaistyötöntä vuo-
dessa) saavutettiin ja ylitettiin.

ministeriössä valmisteilla olevat 
strate giset linjaukset koskien myös 
työvoimapoliittisia avustuksia. 
Työ- ja elinkeinoministeriö odot-
taa avustus rahoilla välityömarkki-
noilla toimivilta hallitusohjelman 
mukaisia työllistämistuloksia. Joten 
on paikallaan pohtiakin sitä, ovatko 
kaikki toimijat saavuttaneet ne, ja 
jos eivät, niin onko työvoimapoliit-
tisia linjauksia tarkistettava joiden-
kin toimijoiden kohdalla. Keskus-
telut pitkäaikaistyöttömyyden hoi-
tamisesta ja rakennetyöttömyyttä 
koskevista kehittämislinjauksista 
sekä strategioista ovat käynnisty-
neet. Uudet linjaukset astuvat voi-
maan vuoden 2012 alusta.

Alueellinen toiminta 2011

TOHO-projektin alueellisessa 
toiminnassa keskitytään vuoden 
2011 aikana rakentamaan tiiviim-
pää yhteis työtä järjestöjen kesken 
ja työllistämisen kehittämiseen. 
Kehittämistoiminnasta lisää liiton 
uutis kirjeissä sekä lehdessä. 

Anu Kuikka

työelämästä 
hus- ja lähimmäispalvelun liiton 
jäsen järjestöä, joissa uusia toiminta-
muotoja on koordinoidusti suunni-
teltu ja pilotoitu. Näin loppurapor-
tissa esiteltävät mallit on kehitetty ja 
testattu siellä missä niitä on tarkoitus 
myös jatkossa hyödyntää. Toiminta-
mallit on pyritty esittelemään siten, 
että ne ovat helposti hyödynnettä-
vissä kaikkien ennakkoluulottomas-
ti kehittämis työhön suhtautu vien toi-
mijoiden keskuudessa. Osaaja-pro-
jektin päätösseminaariin voit tutus-
tua ja ilmoittautua verkossa projektin 
uutissivulla osoitteessa www.valli.fi /
projektit/osaaja/uutiset.html.  

Jarkko Utriainen
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Joka neljäs iäkkäistä käyttää vähin-
tään kymmentä lääkettä, osoittaa tuo-
re väitöstutkimus. Proviisori Johan-
na Jyrkän epidemiologisessa tutki-
muksessa selvitettiin lääke hoidossa ja 
monilääkityksessä tapahtuneita muu-
toksia vuosien 1998 ja 2007 välise-
nä aikana 75 vuotta täyttäneillä kuo-
piolaisilla.

Johanna Jyrkän väitöstutkimuksen 
mukaan iäkkäiden käyttä mien lääk-
keiden lukumäärät eivät ole enää kas-
vaneet 2000-luvulla yhtä voimakkaas-
ti kuin aiemmin. Lääkemäärän sijaan 
huomio pitäisikin jatkossa kohdistaa 
lääkityksen sisältöön ja laatuun. Iäk-
käille tulisi luoda omat hoitosuosi-
tukset terveydenhuollon käyttöön.

Tutkimusaikana verenkierto-
lääkkeiden, vitamiinien ja kivennäis-
aineiden käyttö lisääntyi, kun taas 
hermostoon vaikuttavien lääkkeiden 
käytön havaittiin vähentyneen hie-
man. Kotona asuvat käyttivät keski-
määrin seitsemää ja laitoshoidossa 
olevat kymmentä lääkettä.

Tutkimus osoitti lääkemäärän ja 
diagnosoitujen sairauksien välil-
lä vallitsevan epätasapainon. Moni-

lääkityt iäkkäät käyttivät keskimää-
rin kolmea eri lääkettä yhtä sairaut-
ta kohden. Yksittäisistä sairauksis-
ta hengityselinten sairaudet, sydän-
sairaudet, diabetes, masennus ja kipu 
olivat yhteydessä monilääkitykseen. 
Sen lisäksi korkea ikä, nais sukupuoli 
ja huono itsearvioitu terveys ennus-
tivat kymmenen tai useamman lääk-
keen käyttöä. 

Monilääkityksen havaittiin kasaan-
tuvan ikääntyneille, joilla oli ongel-
mia yleisen terveydentilan, ravitse-
muksen, toimintakyvyn ja kognition 
kanssa. Tutkimus osoitti myös kuol-
leisuuden olevan runsasta kymmen-
tä tai useampaa lääkettä käyttävien 
keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset tukevat aja-
tusta säännöllisten, moniammatilli-
sena yhteistyönä tehtävien lääkitys-
arviointien sisällyttämisestä kiinteäk-
si osaksi iäkkäiden hoitoa.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen 
yliopistossa toimivassa Geriatrisen 
hoidon tutkimuskeskuksessa (Ger-
ho).

Proviisori Johanna Jyrkän väitöskirja 
"Drug use and polypharmacy in elderly 
persons" (Lääkkeiden käyttö ja monilää-
kitys iäkkäillä) tarkastettiin Itä-Suomen 
yliopistossa 19.3.2011.

Iäkkäiden lääkehoidon 
ongelmana monilääkitys

Johanna Jyrkkä

Sirkka Nivalan tutkimuksen mu-
kaan suomalaisten sotainvalidien 

Sotainvalidien elämä on 
elämänmittainen taistelu 

elämää on sävyttänyt elämänmittai-
nen taistelu henkilökohtaisen vapau-
den saavuttamiseksi. Heidän elämän-
kulullisesta kerronnastaan oli havait-
tavissa neljä keskeistä näkökulmaa: 
menetetty lapsuus ja nuoruus, so-
dan aiheuttamien traumojen paino-
lasti, elämän aloittaminen tyhjästä se-
kä oman tilan löytyminen.

Taistelu-sana sopii hyvin kuvaa-
maan sodissamme vammautunei-
den miesten elämää. Taistelut rin-
tamalla olivat pääosin konkreettista, 
ulkoista taistelua vihollista vastaan. 
Siviili elämä toi toisenlaiset ulkoisik-
si luokiteltavat taistelut yhteiskun-
nassa ja kanssaihmisten kanssa, mut-
ta myös omat sisäiset taistelut sodan 
läpi käyneiden miesten mielissä.

Sotainvalidien kokemuksen mu-
kaan heidän elämänsä oli mennyt sa-
malla tavalla kuin muillakin ihmisillä. 
Sotainvalidien oli ollut osattava asen-
noitua elämään kaikista vammois-
taan ja jatkuvista kivuistaan huoli-
matta. Heidän käsityksensä mukaan 
itsesääliin ja vaikeuksiin jäämisel-
lä olisi menetetty ote elämään, jo-
ten ainoaksi vaihtoehdoksi oli jää-
nyt pyrkimys täyttää oma paikkan-
sa elämässä.

– Sotainvalidien kokemus osoitti, 
että myös vaikeista ja hankalista olo-
suhteista sekä vammauttavien koke-
musten jälkeen elämästä oli voinut 
saada kiinni. Se oli vaatinut kuitenkin 
sisua, määrätietoista yrittämistä sekä 
tahtoa selviytyä, Nivala kuvailee.

Valtiolta odotetaan 
tukea loppuun saakka

Sotavammat koettiin valtion aiheut-
tamiksi ja valtion odotettiin hoitavan 
aiheuttamansa vammat sotainvali dien 
elämän loppuun saakka. Kanssa-
ihmisten suhtautuminen ja toimin-
ta sotien aikana ja niiden jälkeen oli 
koettu loukkaavana. Nykyisen yhteis-
kunnassa vallitsevan ymmärryksen 
sotainvalidien uhrauksia kohtaan 
koet tiin kasvaneen. 

Juhlapuheiden sijasta sotainvali-
dien olojen kohentaminen olisi ol-
lut heidän mielestään konkreettinen 

Sirkka Nevala



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2011 37

osoitus heidän Suomen eteen teke-
mänsä työn ja antamansa uhrin ar-
vostamisesta. 

Sotainvalidit saattoivat katsella 
mennyttä elämäänsä ja todeta selvin-
neensä sittenkin. He tiesivät tehneen-
sä osansa Suomen vapauden ja sen 
kehityksen eteen. Se oli heille loppu-
tulos, jonka merkityksen tiedostami-
nen oli keskeistä henkilökohtaisissa 
taisteluissa selviytymisessä.

Fyysiset rajoitteet eristivät sotainva-
lideja kodin ulkopuolisista ihmisistä 
ja kontakteista. Ne aiheuttivat huol-
ta myös omassa kodissa selviytymi-
sen suhteen. Vanheneminen ilme-
ni sotainvalidien elämässä siinä, ettei 
tulevaisuuden suhteen esitetty mui-
ta toiveita kuin pysymisen mahdolli-
simman terveenä. Toiveena oli säilyt-
tää järki ja liikuntakyky elämän lop-
puun saakka. Tulevaisuutta koskeva 
puhe ilmaistiin käsityksenä siitä, ettei 
kertoja ollut kokenut vielä tehneen-
sä elämässä kaikkea. Jotakin elämän-
tehtävästä oli vielä tekemättä.

Vanhana saa olla oma itsensä

Tulevaisuuden sijasta puhuttiin men-
neisyydestä, jonka asioita ja tapahtu-
mia eläkevuosina oli ollut aikaa aja-
tella. Monet asiat olivat saaneet uut-
ta näkökulmaa ja merkitystä, mikä 
oli tehnyt elämästä seesteisempää. 
Vanhenemisen myötä oli opittu erot-
tamaan olennainen epäolennaisesta. 
Vanhuuden oli koettu antaneen mah-
dollisuuden toteuttaa omia unelmia 
ja suunnitelmia. Näin oli syntynyt ko-
kemus vapaudesta olla oma itsensä. 
Itselle ei asetettu enää vaatimuksia 
eikä toistenkaan annettu asettaa nii-
tä. Oman identiteetin löytyminen an-
toi kokemuksen eheydestä. Sotainva-
lidien elämä lapsuudesta eläkevuosiin 
saakka oli ollut elämää vaatimusten 
ja suorituspaineiden keskellä. Vasta 
eläkevuodet olivat antaneet mahdol-
lisuuden henkilökohtaisen vapauden 
ja elämän kokemiseen.

Omien ikävuosien määrä tuli esil-
le lähinnä silloin, kun oma tai lähei-
sen ihmisen terveys horjui tai oma 
ikätoveri kuoli. Kuitenkin omasta 

elämästä "tässäkin kunnossa vielä" 
osattiin iloita. Oli päästy tekemises-
tä olemiseen.

THM Sirkka Nivalan gerontologi-
an ja kansanterveyden väitöskirjan "Ko-
kemuksellinen vanheneminen sotainvali-
deilla. Suomalaisten sotainvalidien koke-
mus elämänkulustaan ja ikääntymises-
tään" tarkastettiin Jyväskylän yliopistos-
sa 10.9.2010.

Hanna Ojalan väitöstutkimuksen 
aiheena on opiskelu ikäihmisten yli-
opistossa. Ikäihmisten yliopistos-
sa opiskelevien naisten haastattelui-
hin, ikäihmisten yliopistoa käsitte-
levään dokumenttiaineistoon ja tut-
kijan omakohtaisiin ikäihmisten yli-
opistoa koskeviin havainnointeihin 
perustuen tutkimuksessa nostetaan 
esiin kaksi yhteiskunnallisen kes-
kustelun kannalta merkittävää huo-
miota. Tutkimus osoittaa, että elin-
ikäisen oppimisen liturgian alla ta-
pahtuu ikään perustuvaa syrjintää. 
Myös ikääntyvän yhteiskunnan näkö-
kulmasta "oikealla tavalla" vanhene-
minen ei ole kaikille samalla taval-
la mahdollista, vaikka ulkoiset sei-
kat niin antaisivatkin olettaa.

Elinikäisestä oppimisesta puhut-
taessa keskeistä on korostaa opis-
kelullisen aktiivisuuden kuulumista 

kaiken ikäisille. Tutkimukseen osallis-
tuneiden eläkeikäisten naisten opis-
kelun arki ei kuitenkaan vastaa tätä 
rakennettua mielikuvaa. Naisilla ei 
ole iästään ja osin sukupuolestaan 
johtuen täysimääräistä pääsyä opis-
kelijaksi. Opiskelu vaatii ristiriitais-
ten tilanteiden sietämistä. Ristiriitoja 
tuottavat sekä käsitykset yliopistos-
ta nuorten aikuisten koulutuspaikka-
na että mielikuvat vanhasta naisesta 
pääasiassa kodin piiriin kuuluvana 
toimijana. Opiskelu on elin ikäisen 
oppimisen juhlapuheista huolimat-
ta vanhoille epätyypillistä toimin-
taa, jota toteuttaessa joutuu käsitte-
lemään ajatusta itsestä normien vas-
taisena toimijana sekä kohtaamaan 
eriasteista ihmettelyä, jopa avointa 
syrjintää.

Julkisessa keskustelussa laajalti vil-
jelty ikääntymisen ongelmapuhe siir-
tää vastuuta ikääntyvän yhteiskun-
nan mm. taloudellisista ja terveyden-
huollollisista haasteista ikäihmisille 
itselleen. Onnistunut yhteiskuntaa 
säästävä vanheneminen on nimen-
omaan aktiivista vanhenemista ja 
opiskelu on yksi aktiivisen vanhe-
nemisen toteuttamisen tapa. Tut-
kimukseen osallistuneiden naisten 
opiskelun arki ei vastaa niitä oletuk-
sia aktiivisista ikäihmisistä, joita on-
nistuneesta vanhenemisesta ja elin-
ikäisestä oppimisesta käydyissä jul-
kisissa keskusteluissa on rakennet-
tu. Tutkimus osoittaa, että aktii visen 
vanhenemisen nostaminen osaksi 
ikääntyvän yhteiskunnan kansanta-
loudellisia haasteita ja niistä selviyty-
mistä on vaarassa tuottaa nykyistä 
vahvempaa polarisaatiota ikäihmis-
ten välille. Tästä huolimatta ikään-
tyneenä opiskelijana toimiminen ei 
ole vain sietämisen ja huolen täyttä-
mää, vaan siihen sisältyy myös iloa ja 
ylpeyttä omasta osaamisesta ja pys-
tymisestä.

KM Hanna Ojala: Opiskelemassa ta-
vallaan. Vanhat naiset ikäihmisten ylio-
pistossa (Studying in more ways than one. 
Aged women at the University of  the Third 
Age in Finland) tarkastettiin Tampereen 
yliopistossa 15.1.2011.

Vanhat naiset 
ikäihmisten yliopistossa

Hanna Ojala
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Tuula Salakari, Harri Kalha, Jaakko 
Lukumaa: Keräilijän aarteet. Kupit-
taan savi
WSOY 2011

Kupittaan Savi Oy (1921-1969) ja sen 
laaja tuotanto on suotta jäänyt paljon 
tunnetumman ja vanhemman Ara-
bian varjoon. Kuitenkin Kupittaan 
Saven tuotannolla on oma vannou-
tunut keräilijäjoukkonsa, ja viime ai-
koina Kupittaan Savesta on kirjoitet-
tu useita kin lehtijuttuja.

WSOY:n Keräilijän aarteet -sarjan 
kuudes osa nostaa ansaitusti Ku-
pittaan Saven esille. Kirjan kirjoit-
tajat Tuula Salakari ja Harri Kal-
ha ovat perehtyneet syvällisesti Ku-
pittaan Saven historiaan, ja se näkyy 
teksteissä. Kirja on napakka tieto-
paketti tehtaan historiasta ja tuotan-
nosta, taitelijoista, signeerauksista ja 
tehtaanmerkeistä. Tuotantoa esitel-
lään tyylihisto riallisesti sekä lajeit-
tain. Lisäksi kirjassa on hakemis-
to, hyödyllisiä osoitteita ja vinkkejä 
esineiden hoitamisesta. Kirjassa on 
myös yhden Kupittaan Savi-keräili-
jän muoto kuva.

Teoksen erinomaiset ja suorastaan 
houkuttelevat valokuvat on ottanut 
Jaakko Lukumaa. Kirja on omi-
aan herättelemään uinuvaa keräily-

Merja Mäkisalo-Ropponen: Vuoro-
vaikutustaidot sosiaali- ja terveys-
alalla
Tammi 2011

Terveystieteiden tohtori, työyhteisö-
kouluttaja Merja Mäkisalo-Rop-
ponen korostaa kirjassaan, että koh-
taamisen taito on kaikkien sosiaa-
li-  ja terveysalan ammattien tärkein 
osaamisvaatimus. Mäkisalo-Roppo-
nen käsittelee tekstissä sosiaali- ja 
terveys alan keskeisiä työssä kohtaa-
misen tilanteita. Ihmisen kohtaami-
nen on aina ajankohtainen aihe. 

Kirjan teksti etenee yhteiskun-
nallisten ongelmien tai haasteiden 
kohtaamisesta itsensä kohtaamisen 
haasteisiin. Tärkeintä arjessa selviä-
misen aluein tuodaan esiin se, että 
hoitotyöntekijän on tunnettava it-
sensä ja oltava sinut itsensä kanssa, 
jotta työntekijät pystyvät hoitamaan 
potilaita ja asiakkaita. Itsetutkiske-
lun jälkeen tarkastellaan erilaisia työ-
yhteisöjen kohtaamistilanteita. Merja 
Mäkisalo-Ropponen opastaa lukijaa 
rakentamaan työyhteisöön oppivaan 
vuoro vaikutuksellisuuteen perustu-
vaa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. 
Lopussa lukijat pääsevät pohtimaan 
potilaan ja asiakaan kohtaamiseen 
liittyviä erilaisia teemoja, esimerkiksi 
sitä, mitä on auttava vuoro vaikutus. 

Anneli Sarvimäki, Sirkkaliisa Hei-
monen, Anna Mäki-Petäjä-Leinonen 
(toim.): Vanhuus- ja haavoittuvuus
Edita 2010

Vanhuus- ja haavoittuvuus -kirjan ovat 
toimittaneet Ikäinstituutin johta-
ja Anneli Sarvimäki (dosentti, FT, 
esh), Ikäinstituutin toimialapäällikkö 
Sirkkaliisa Heimonen (PsT, sh) ja 
Muistiliiton erityisasiantuntija Anna 
Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT). 

Vanhus ja haavoittuvuus -kirjas-
saan kirjoittajat tarkastelevat van-
huutta ja haavoittuvuutta vanhus-
työn haasteena. Haavoittuvuus on 
kirjassa määritelty siten, että ihmis-
tä on helppo vahingoittaa tai louka-
ta fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaali-
sesti, koska hän on hauras ja heik-
ko tai herkkä ja sensitiivinen (herk-
kä, altis, herkkätunteinen, arka). Van-
huksen elämää määrittelee lisäänty-
vä haavoittuvuus, joista kirjoittajat 
tuovat esiin mm. kehon-, mielen-, 
ihmissuhteiden- ja ihmisarvon haa-
voittuvuuden. Kirjoittajat pohtivat 
haavoittuvuutta syvemmin muisti-
sairaiden ihmisten haavoittuvuuden, 
masentuneiden vanhusten haavoittu-

kärpästä. Kirjasta kuvituksesta löytää 
monia tuttuja esineitä ja lukijaa saa 
ahaa-elämyksiä "Meilläkin oli koto-
na tuollainen".  Esimerkiksi Kupit-
taan saven Matti ja Maija -hahmot 
sekä norsut ovat melkein kansallis-
omaisuutta. 

Kari Uittomäki

Jokaisen teeman yhteyteen Mäkisa-
lo-Ropponen on koonnut runsaasti 
toiminnallisia harjoituksia. 

Kirja soveltuu alalla jo työsken-
televille. Kirjan runsaat harjoitteet 
ryhmä työskentelyyn sekä opiskeli-
joille. 

Anu Kuikka
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Kari Uusikylä: Vastaiskuja inhimillisen 
elämän puolesta
PS-Kustannus 2010

Helsingin yliopiston kasvatustieteen 
professori emeritus Kari Uusikylän 
ottaa kirjassaan Vastaiskuja inhimillisen 
elämän puolesta väkevästi kantaa. Uusi-
kylä on huolissaan nykymaailman ti-
lasta, Suomesta, lasten ja nuorten ke-
hityksestä ja koko yhteis kunnan tu-

levaisuudesta. Uusikylä vastustaa 
tehokkuus- ja huippuajattelua sekä 
huippuyliopistoa. Hypetys huipuista 
kertoo kovien arvojen voitto kulusta. 
Markkinavoimat tuhoavat ihmisen ja 
hyvinvointiyhteiskunnan. Tuloksena 
on vahvojen yhteiskunta, jolla ei ole 
edellytyksiä säilyä.

Uusikylä on luovuuden puolusta-
ja, ja hän korostaa, että ihmisen on 
saatava elää normaali kehityskaari. 
Koulutuksen ja perheiden on tur-
vattava lapsille ja nuorille turvallinen 
kasvuympäristö. Kilpailuhenkisyys ei 
ole tervettä.

Uusikylä liikkuu teksteissään hyvin 
yleisellä tasolla. Toki Uusikyläkin ot-
taa esimerkkejä omasta elämästään, 
mutta yleensä hän huo mioi omaa 
pessimististä maailmankuvaansa 
vahvistavia tapahtumia. Tosin pessi-
mistisyydestään huolimatta Uusi kylä 
kirjoittaa lämpimästi rakkaudesta ja 
rakkaista ihmisistä, välittämisestä ja 
myös sattumista.

Vaikka Uusikylä kirjoittaa etu-
päässä koulu- ja opiskelumaailmas-
ta, kovat arvot ovat totta vanhusten-
huollossakin. Vanhustenhuollonkin 
ammattilaisten kannattaa lukea Uusi-
kylän kirja.

Kari Uittomäki

vuuden sekä liikkumiskyvyltään haa-
voittuvien ryhmien kautta, unohta-
matta hoitajien ja ammattihenkilös-
tön voimavaroja haavoittuvuuden 
kohtaamisessa. 

Lisäksi kirjassa on katsaus, miltä 
vanhuksen haavoittuva asema näyt-
tää juridiikan avulla tarkasteltuna ja 
kuinka vanhusta voi suojella mm. in-
tervention, vapauden rajoittamisen-, 
oikeusturvan sekä edun valvonnan 
perusteista katsottuna. Kirja tuo esiin 
myös sen, miten ammatti henkilöstö 
voi vanhuksen tilanteeseen puuttua 
ja ammattihenkilöstön itsensä haa-
voittuvuuden sekä sen työssä huo-
mioimisen.

Kirja soveltuu lisäopiskelu-
materiaaliksi alalla jo työskentele-
ville ja alalle kouluttautuville perus-
oppikirjaksi. 

Anu Kuikka

Merja Laitinen ja Anneli Pohjola (toim): 
Asiakkuus sosiaalityössä
Gaudeamus 2010

Lapin yliopiston YTT, dosentti, pro-
fessori (ma) Merja Laitinen ja YTT, 
dosentti, professori Anneli Pohjola 
ovat toimittaneet Asiakkuus sosiaali-
työssä -kirjan, jossa eri kirjoittajat kä-
sittelevät sosiaalityön ydinteemaa; 
asiakkuutta.

Kirjassa pureudutaan asiakkaaseen 
subjektina ja oikeuksia omaavana yk-
silönä sekä kansalaisena. Subjektiivi-
suuden lähtökohtana nähdään demo-

kratia, oikeusvaltio sekä yksilön itse-
määrämisoikeus. Sosiaalityössä ja so-
siaalipalveluiden tärkein tavoite on, 
että asiakkaan kaikinpuolinen etu to-
teutuu. Mutta tapahtuuko näin käy-
tännössä? Tämä kysymys sekä lähtö-
kohdat sopivat hyvin pohdittavak-
si myös vanhuspalveluissa. Tekstis-
sä pohditaan lisäksi asiakkaan ar-
vokkaaseen kohtaamiseen ja palve-
luiden toteutumiseen liittyviä mo-
nia ideologisia sekä lainsäädännölli-
siä kysymyksiä. Käytännön toimin-
taan liittyen ehkä mielenkiintoisim-
mat kirjoitukset olivat mm. vallan-
käyttöä sekä kriittistä ammatillisuut-
ta käsittelevät artikkelit. Em. vallan-
käyttö ja kriittinen ammatillisuus voi-
vat joko ehkäistä tai edesauttaa ta-
voitteen saavuttamista. 

Kirja sopii sosiaalityön ja sosiaali-
alan opiskelijoiden sekä sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten perus-
teokseksi, joka antaa eväitä asiakas-
lähtöisyyteen liittyvien asioiden poh-
timiseen. 

Anu Kuikka

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800
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Ajankohtaista Vallissa    1.5.-31.5.

Ristikko2/2011 oikea ratkaisu.

S O T A V E L I
E A L A S V
E T U I L E V A
T A S A I S E T

K O R
M U I S T I O T

S E I S A K E U U N I D E
E L S I O R P O A M P U J A
I L K I T I E T R A I T I T
T A U S K I T O R I I P
T R O S M O U K R A P U
I D I O T I A K I S A I L U T

I T A V I O S A T L R
T A A S U D O T L U V A T A
E T L A T E L I S A A S U T
O B A I N A O T S O P
S L A A V I V A L U U T T A A

A P U S U S U T I A S
U T T I A S K I T T A N A T
T E I N L E U A T S A T S I
A L L A M U L T A I M O L A
H U I T A I S U A N T U R A T

Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 050-4098470 tai 
Pia Ojala 050-4035657

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

puh. (03) 315 331    www.kotipirttiry.fi

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

puh. (02) 627 5194
www.ruskatalot.fi

Vanhusjärjestöt vaativat 
Ikäasumisen ohjelman 

laatimista
Vappu Taipaleesta

kunniatohtori

Kuusi vanhusalan järjestöä on laati-
nut kannanoton, jossa vaaditaan Suo-
men seuraavalta hallitukselta Ikäasu-
misen ohjelman laatimista. Kannan-
oton ovat laatineet Ikäinstituutti, Mii-
na Sillanpään Säätiö, Suomen Muis-
tiasiantuntijat ry, Suomen Seniori-
asiainliitto ry, Suomen Seniori liike 
ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto ry.

Turvallinen ja toimiva asuminen 
on hyvän vanhenemisen edellytys. 
Asuminen ei tarkoita vain asuntoa, 
seiniä, vaan osallisuutta ja muita hy-
vän elämän edellytyksiä. Se tukee 
vanhojen ihmisten selviytymistä ja 
vähentää sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen käyttöä. Erityisen haavoittuvassa 
asemassa oman asumisensa suhteen 
ovat muistisairaat henkilöt. 

Onnistunut asuminen ja ympäri-
vuorokautisen hoidon järjestäminen 
ovat keskeisiä kehittämisalueita tule-
vaisuuden vanhustyössä. 

Suomalainen vanhustenhuolto 
rakentuu kotona asumiselle. Hyvä 
asumi nen vaatii laajaa horisontaalis-
ta suunnittelua ja yhteistyötä valtion 
ja kuntien, eri hallinnonalojen, järjes-
töjen ja yritysten välillä. 

Helsingin yliopiston valtiotieteelli-
nen tiedekunta promovoi Vappu 
Taipaleen kunniatohtoriksi tohtori-
promootiossaan 13.5.2011. Valtio-
tieteellinen tiedekunta promovoi 12 
kunniatohtoria, jotka ovat tiedekun-
nan tieteenaloilla tai yhteiskunnal-
lisesti ansioituneita henkilöitä, sekä 
urallaan kuvastavat rajattomuuden ja 
vastuun teemoja.

Vappu Taipale toimi Stakesin pää-
johtajana 1992-2008 ja sitä ennen 
mm. sosiaali- ja terveysministerinä. 
Taipale on lasten ja nuorisopsykiat-
rian dosentti, joka on työllään mo-
nin tavoin pyrkinyt luomaan edelly-
tyksiä lasten ja perheiden hyvinvoin-
nille. Taipale tunnetaan vahvana yh-
teiskunnallisena nais- ja perhenäkö-
kulmaa esiintuovana vaikuttajana ja 
poliitikkona. Viime aikoina Taipale 
on ottanut kantaa myös ikääntymisen 
ja vanhenemisen kysymyksiin.

Lisäksi kunniatohtoriksi promo-
voidaan mm. Tilastokeskuksen pää-
johtaja Heli Jeskanen-Sundström, 
YK:n entinen pääsihteeri Hilkka 
Pietilä sekä entinen pääministeri ja 
eduskunnan puhemies Paavo Lip-
ponen.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
on mukana valtakunnallisessa Hoiva-
vastuu -kampanjassa, jossa halutaan 
nostaa keskusteluun vastuu hoiva-
palvelujen tilaamisessa, tuottamises-
sa, kehittämisessä, käyttämisessä ja 
rahoittamisessa.

Hoivapalveluja käytetään ennalta-
ehkäisevästi, tarpeen vaatiessa ja pa-
kon edessä elämämme eri vaiheis-
sa. Hoivavastuu -kampanjassa nos-
tetaan julkiseen keskusteluun miten 
Suomessa hoito- ja palvelut voidaan 
tuottaa kohtuuhintaisesti ja vastuul-
lisesti sekä yksilön että kansantalou-
den näkökulmasta katsottuna. Hoi-
vavastuu -kampanjassa korostetaan 
myös ikääntyneen omaa vastuuta 
yllä pitää toimintakykyä ja terveyttä

Hoivavastuu -kampanja alkoi Tam-
pere-talossa huhtikuussa pidetyllä se-
minaarilla ja jatkuu Oulussa (26.5), 
Helsingissä (25.8) ja Jyväskylässä 
(29.9) pidettävillä workshopeilla. 

Hoivavastuu -kampanjan toteut-
taa Blue Saga Company ja pää yhteis-
työkumppaneita ovat Vanhus- ja   
lähimmäispalvelun liitto, KOKO-
Hyvin vointiverkosto sekä Green   
Care Finland ry.

Hoivatakuista ja 
-oikeuksista 

Hoivavastuuseen
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Ristikko 3-4/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 5.9.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

49 Lähes 8000 kello

Keräilijöiden tapaaminen ja esinei-
den esittely jatkuu. Aira Heinä-
nen vieraili Perniössä Alpo ja Tert-
tu Ahon komeassa omakotitalossa, 
jossa lähes 8 000 kelloa oli kunnos-
tettu tehtäväänsä näyttämään aikaa ja 
kertomaan kulttuuritaustastaan.

Tavoitteena 10 000

Kellojen keräilijä, eläkkeellä oleva 
entinen VR:n rataesimies Alpo Aho 
aloitti kellojen keräilyn seitsemän 
vuotta sitten. Nyt ne täyttävät hyvin 
siistissä järjestyksessä omakotitalon, 
jonka alakerrassa niiden enemmistö 
on paitsi seinillä, vitriineissä ja pöy-
dillä, jopa katon telineissä. 

Aho kertoo 90 % kelloista olevan 

käyviä. Useimmat niistä ovat vaa-
tineet Ahon teknistä korjaus taitoa. 
Tiki tys on taustamusiikkia, välil-
lä pirahtaa jokin vanha herätyskello 
soimaan ja myös sokeiden erikois-
kelloista saadaan äänimerkkejä. 

Alpo Aho tuntee kellonsa, joita hän 
on hankkinut pääasiassa huutokau-
poista ja kirpputoreilta. Hänen viik-
koonsa kuuluu useita huuto kauppoja 
kotiseudulla, nimenomaan Salossa. 
Kellojen keräilyä hän sanoo harras-
tavansa kunnes 10 000 kellon raja 
on saavutettu!

Hyvät tilat ahkerointiin

Terttu-rouva, farmaseutti, Kelan toi-
mistosta eläköitynyt monitaitoinen 

"maalaistalon tyttö", kuten hän it-
seään nimittää, ei käy miehensä kans-
sa hankintamatkoilla, mutta suhtau-
tuu myönteisesti miehensä harras-
tukseen. Hän tukee ja ylläpitää jär-
jestystä omin käsin rakennetussa laa-
jassa kodissa. 

Sekä talon että autotallin ulko-
seiniä koristaa suurikokoinen kello 
kuten kellokaupassa tai juna-asemal-
la ikään. 

Kellokokoelman moninaisuus

Alpo Ahon kellokokoelma lienee 
Suomen suurin yksityisen omista-
ma, näin oli Suomen Kello museon 
tutkija todennut tavattaessa Per-
niön mu seolla. Aho tuntee kokoel-

Alpo Aho ja osa hänen kellokokoelmastaan. Omakotitalon ”kokoelmahuoneessa” kellot on järjestetty lajeittan, ja täs-
sä kulmassa on paljon seinäkelloja. Pöydällä on akvaariota jäljittelevä kello.
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a seitsemässä vuodessa
mansa päällisinpuolin ja on sen digi-
kuvannut tietokoneelleen. Tarkem-
paa tutkimusta ja alkuperien selitys-
tä hän ei ole ehtinyt keräilyn tuoksi-
nassa tehdä. 

Kellot ovat peräisin monista mais-
ta, luonnollisesti Saksasta, Japanis-
ta ja Sveitsistä. Erilaatuisia kellolaa-
tuja ovat käkikellot, muut seinäkel-
lot, kaappikellot, lasikupu- ja muut 
pöytä kellot, rannekellot, sormuskel-
lot, kaulaketjukellot, taskukellot. Jo-
pa lehmänkelloja on kokoelmassa. 

Uudemmat kellot toimivat paris-
toilla, vanhimmat käynnistyvät vedol-
la. Aho on päättänyt, ettei hän hanki 
lukemattomiin kelloihinsa pattereita, 
sillä se rasittaisi kovasti kukkaroa ja 
veisi aikaa turhaan. Ahon kellot käy-
vät kesäajassa, joten vältytään tuhan-
sien kellojen ajan siirrolta.  

 – Talon tarkin aika on avaran keit-
tiön mikroaaltouunissa, Terttu Aho 
toteaa.

Aho ei myy kellojaan, ne kuulu-
vat kokoelmaan. Jotkut paikalliset 
yhdistys ryhmät ovat jo käyneet niihin 
tutustumassa kuin museossa ikään. 

– Täytyy olla jotakin mielenkiin-
toista, ettei tarvitse alati sairauksia 
ajatella, Alpo Aho toteaa.

Harvinaisuuksia

Mielenkiintoisia erikoisuuksia ovat 
mm. antiikkinen emännän ja isännän 
ruokapöytäkello, joka pantiin pitkän 
pöydän keskelle siten kummallakin 
sivulla olevat kellotaulut näkyivät 
molemmanpuolen istujille. 

Merkkikellojen väärennökset ovat 
yleisiä. Niitä on Ahonkin kokoelmas-
sa runsaasti, mm. lähes 40 Rolexia! 
On myös kelloja, jotka kertovat sa-
manaikaisesti eri paikkakuntien ajat. 
Kellojen iät vaihtelevat, vanhimmat 
ovat jo yli satavuotisia. 

Alpo Ahon terveys on ajoittain 
ollut uhanalainen ja kova kunto on 
voiman päivistä heikentynyt. Siksi 
intomielinen ja iloa antava puuhailu 
kellojen kanssa sopii hänelle hyvin. 
Perniöläissyntyinen pariskunta ko-
rostaa, että maaseudulla on totuttu 
tekemään töitä ja osataan olla oma-
toimisia. Ahon taloa kiertäessä ha-
vaitsee heidän kätevyytensä ja esinei-
den kunnostustaitonsa – mikään ei 
ole tuntunut mahdottomalta. 

Käsityötaito ja esineiden arvostus 
on tässä kellojen talossa korkealla. 

Aira Heinänen 
Kuvat: Kari Uittomäki

Australian nä-
köinen kello. 

Taskunaur i s , 
jonka Alpo Ahon 
isä oli ostanut 
kansan edustaja 
Latvalalta.

Pe rn i ö l ä i nen 
Tammelin teki 
aikoinaan Tik-
Tak -nimisiä kel-
loja. Ahon omis-
tama kello on 
50-luvun alku-
puolelta.

Konjakkipullo, 
jossa on tähti-
kartta ja kello, 
lienee ollut alun-
perin liikelahja.

Alpo Aho myös korjaa kelloja. Korjat-
tavana oleva kello on luultavasti ruot-
salaista alkuperää.
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Anu Kuikka: ETSIVÄ – Työtä tar-
jolla työelämään 
Etsivä-Työtä tarjolla työelä-
mään 2004-2007-projektin  
tavoitteena oli työllistää liiton 
jäsenjärjestöihin 250-300 pit-
käaikaistyötöntä työnhakijaa 
vuodessa. Loppu raportissa esi-
tellään projektin lähtökohdat, 
toimintatavat, keskeiset tulok-
set, työssäolon tukemisen me-
netelmät alueprojekteissa sekä 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton työllistämismalli. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2007:1     12 €

Anne Virkkunen: Ennaltaehkäi-
sevän sosiaalisen kuntoutuksen 
”Tuottava vanhuus” -projekti 
ikäihmisille loppuraportti. 
Projektin tarkoituksena oli 
selvittää henkilön jäljellä ole-
vat voimavarat, jotka kanta-
vat häntä ikääntymisen myö-
tä. Projektissa tuotettiin yksi-
lölle väline suunnitella omaa 
vanhuuttaan, ns. Ikääntymis-
suunnitelma, jonka tarkoituk-
sena on kannustaa ikäänty-
vää ottamaan vastuuta omas-
ta tulevaisuudestaan ja käyt-
tämään omia voimavaro-
jaan hyvään vanhuuteen.                                  
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2006:2  5 €

Elämäni – tulevaisuuteni Ikään-
tymissuunnitelma -kansio 
Yksilöllinen Ikääntymis-
suunnitelma on tarkoitettu yli 
65-vuotiaiden käyttöön kun 
he pohtivat ja suunnittelevat 
omaa vanhuuttaan. Kansio-
muotoinen suunnitelma sisäl-
tää viisi osiota. Osioissa kes-
kitytään elettyyn elämään, tu-
levaisuuden suunnitelmiin ja 
haaveisiin ja niihin henkilön 
voimavaroihin, jotka auttavat 
häntä selviytymään myös tu-
levaisuudessa. 10 €

Anne Virkkunen: KOTOUTUMI-
NEN VANHUSTYÖHÖN -PRO-
JEKTIN LOPPURAPORTTI
Kotoutuminen vanhustyöhön 
eli KOTO -projektin tavoit-
teena oli valmentaa vanhusten-
huollon työyhteisöjä vastaan-
ottamaan sekä maahanmuut-
tajataustaisia työntekijöitä et-
tä asiakkaita. Projektin aikana 
vanhustenhuollon työyhteisöil-
le organisoitiin räätälöity työ-
yhteisökoulutus. Koulutus-
malli kuvataan raportissa. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2010:1  5 €

Satu Aalto - Satu Marjakangas:
IKÄÄNTYMISEN RESURSSIKES-
KUSOPAS
Ikääntymisen resurssikeskus-
malli on uudenlainen tapa to-
teuttaa ikääntyvien toimintaa 
ja palveluita. Oppaassa ker-
rotaan miten palvelutaloja ja 
kotihoitoa kehitetään niin, et-
tä mahdollistetaan ikäihmis-
ten kotona asuminen mahdol-
lisimman pitkään ja laaduk-
kaasti. Opas tarjoaa käytän-
nönläheistä luettavaa kaikille 
vanhustyön toimijoille.
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2008:2          20 €

Satu Aalto - Anu Kuikka - Satu 
Marjakangas - Anne Virkkunen:
ONNISTUNUT PROJEKTI. Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton 
projektikäsikirja
Projektikäsikirjassa kuvataan 
Vanhus- ja lähimmäisapvelun 
liiton toimintatavat projekti-
työskentelyssä. Liiton projek-
titoiminnan prosessikuvaus 
on osa liiton laadunhallintaa. 
Projektikäsikirja on tarkoitet-
tu työvälineeksi liiton ja yh-
teistyökumppaneiden väliseen 
yhteistyöhön. Kehittyvät van-
huspalvelut julkaisuja 2008:1  
 12 €

Uusimmat julkaisut 

LISÄÄ JULKAISUJA JA MUUTA MATERIAALIA  WWW.VALLI.FI 
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Materiaaliluettelo
KIRJAT JA RAPORTIT á-hinta kpl
Kotoutuminen vanhustyöhön -projektin loppuraportti  ................................................................ 10,- ______
Ikääntymisen resurssikeskusopas  ............................................................................................. 20,- ______
Onnistunut projekti -Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja  ................................. 12,- ______
Koteja vanhuksille, 50-vuotishistoriikki ....................................................................................... 20,- ______
Etsivä - Työtä tarjolla työelämään   ............................................................................................. 10,- ______
Ennaltaehkäisevä sosiaalisen kuntoutuksen Tuottava vanhuus -projektin loppuraportti   ............ 5,- ______
Elämäni – tulevaisuuteni Ikääntymissuunnitelma  ...................................................................... 10,- ______
Ikääntymissuunnitelmaryhmän ohjaajan opas  ............................................................................ 5,- ______
OMPAS 2001-2005. Omaishoidon palveluseteliprojektin raportti  .............................................. 12,- ______
Kuntouttavaa dementiahoitoa. Muisti ja kuntoutus -projektin raportti  ........................................ 12,- ______
Palveluasunnon rakentaminen omaan kotiin ja olemassa olevaan asuinkantaan -raportti ........ 10,- ______
Ikäihmisten oma-apuryhmätoiminta -raportti ................................................................................ 5,- ______
Pitkää ikää ja kunnon vuosia ........................................................................................................ 5.- ______
Oikeus vapaaseen ........................................................................................................................ 5,- ______
Dementiahoidon kehittäminen kannattaa ..................................................................................... 5,- ______
Vanhuksen mielen ja selviytymisen tukeminen ............................................................................ 5,- ______
Palveluverkosto vanhuksen voimavaraksi .................................................................................... 5,- ______
Uudet tiet - uudet urat ................................................................................................................... 5,- ______
Tiimityö porrastetun hoidon kehittämisen välineenä ..................................................................... 5,- ______
Lihasten kestovoimaharjoittelu ikääntyneiden dementikkojen perusliikkumisen tukena .............. 5,- ______
Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo .................................................................................... 5,- ______
Vanhan ihmisen muutto ja sopeutuminen uuteen ympäristöön    ................................................. 5,- ______
Dementia, Care and Education .................................................................................................... 5,- ______

JULISTEET: á-hinta kpl
Liiton juliste  ..................................................................... 3,- ______
Isovanhempien päivän juliste  ......................................... 3,- ______
Valloittava vanhuus (pun.) ............................................... 2,- ______
Ikä ihmisen elämässä (kelt.) ............................................ 2,- ______
Vastuuta ja välittämistä (vihr.) .......................................... 2,- ______
Julistesarja (3 kpl)............................................................ 4,- ______ 
Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______

LASIESINEET: á-hinta kpl
”Valli-Alli” .........................................................................26,-  ______
”Vallukka” ........................................................................12,-  ______

Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan   ______ euroa
Lisätietoja tuotteista: www.valli.fi

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti
__ vuositilaus (7) numeroa 36,-
__ kestotilaus 33,-
__ ilmainen näytenumero

pvm ____/____.____
Tilaaja ______________________________________________________________________________
Laskutusosoite  _______________________________________________________________________
Toimitusosoite  ________________________________________________________________________
Tilaajan puhelin _______________________________________________________________________

Valli-Alli

Liiton juliste Isovanhem-
pien päivän 
juliste
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

Apuomena ry
Suurlohjankatu 21-23, 08100 LOHJA
puh. (019) 369 5651, fax (019) 369 5650
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi 
www.apuomena.fi 

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

Betesda-säätiö
Korutie 1, 01600 VANTAA
puh. (09) 56 391, fax (09) 530 2739
betesda.saatio@betesda.fi ,  www.betesda.fi 

Elimäen Puustelli ry
Meijeritie 1, 47200 ELIMÄKI
puh. (05) 744 4120, fax (05) 744 4122
etunimi.sukunimi@elimaenpuustelli.com
www.elimaenpuustelli.com

Enon Vanhusten Tuki ry
Välskärintie 9, 81200 ENO
puh. (013) 784 1200,  fax (013) 784 1208
seija.turunen@telemail.fi 
www.kotiranta.suntuubi.com

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Palvelutalo Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 ESPOO
puh. (09) 2606 4200, fax (09) 2606 4211
kaija.viitakoski@elpy.fi ,  www.elpy.fi 

GeriVia ry
Mäkituvantie 1, 90650 OULU
tommi.ruokonen@villametsola.fi 
www.metsolakodit.fi 

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry
Kirkkotie 4 A 8, 90830 HAUKIPUDAS
puh. (08) 547 5619
info@haukiputaankotiapu.com

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
jouni.helen@huili.org,  www.huili.fi 

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
palvelutalo.honkala@ruovesi.fi 
www.palvelutalohonkala.fi 

Hyvinkään veteraanitalosäätiö
Asemankatu 43 A, 05900 HYVINKÄÄ
puh. 020 7751 410, fax 020 7751 411
veteraanitalo@veteraanitalo.fi 
www.veteraanitalo.fi 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4770 3050, fax (09) 4770 3052
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi  
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830

     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

Inkilänhovi ry
Inkiläntie 2, 11100 RIIHIMÄKI
puh. (019) 830 5567, fax (019) 830 5530
inkilanhovi@inkilanhovi.fi 
www.hyrinet.fi /Hyrinet/Yhdistykset/Inkilanhovi/

Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry
Porttikuja 8, 00940 HELSINKI
puh. (09) 342 4700, fax (09) 3424 7060
helykoti.lampsijarvi@helyry.com
www.helyry.com 

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 JOENSUU
puh.  (013) 264 120, fax (013) 264 1290
aino.rahunen@jhoiva.fi ,  www.jhoiva.fi 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 641 133, fax (014) 64 1155
info@jklhoivapalvelu.com
www.jklhoivapalvelu.com

Jyväskylän Mathilda-koti ry
Kyllöläntie 3, 40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 241 222, fax (014) 24 1222
eva-liisa.nikkanen@elisanet.fi 
www.elisanet.fi /mathilda_koti

Kanervakoti-Kanervahemmet ry
Ankkurisaarentie 4-6, 02160 ESPOO
puh. 0400 521 041, fax (09) 412 502
toiminnanjohtaja@kanervakoti.fi 
www.kanervakoti.fi 

Kangasalan Palvelutalosäätiö
Finnentie 11, 36200 KANGASALA
puh. (03) 3136 0201, fax (03) 3136 0205
mirja.jussila@kangasalanpalvelutalosaatio.fi 

Kantti ry
Humalistonkatu 4, 00250 HELSINKI
puh. (09) 4342 4833, fax (09) 4342 4866
kantti@kantti.fi ,  www.kantti.fi 

Keravan Palvelutalosäätiö
Timontie 4, 04200 KERAVA
puh.  (09) 274 3540, fax (09) 2745 5445
soili.stolt-suomalainen@keravanpalvelutalosaatio.fi 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi , www.kivipuisto.fi 

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö MILJA ry
Latokartanontie 9, 00700 HELSINKI
puh. (09) 7251 5100, fax (09) 7251 5180
marie.anttila@milja.net,  www.milja.net

Koivupirtin säätiö
Mutkakatu 48 A, 33500 TAMPERE
puh. (03) 254 2700, fax (03) 254 2711
mervi.heinonen@koivupirtti.fi 
www.koivupirtti.fi 

Kotipirtti ry Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12, 33310  TAMPERE
puh. (03) 315 331, fax (03) 3153 3623 
kaija.kallinen@kotipirttiry.fi 
www.kotipirttiry.fi 

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Jukolantie 6 B, 45200 KOUVOLA
puh. 040 7562 082 Katja Valkeinen

Käpyrinne ry
Ilmattarentie 2, 00610 HELSINKI
puh. (09) 728 8800, fax (09) 728 88040
paivi.tiittula@kapyrinne.fi ,  www.kapyrinne.fi 

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
anne.ulma-jokikunnas@kossisaatio.fi 

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Hirsimetsäntie 64, 15200 LAHTI
puh.  (03) 875 590, fax (03) 875 5950
llpry@phnet.fi , arja.etuaho@phnet.fi 
www.lahdenlahimmaispalvelu.fi 
 
Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö
Pohjoiskaari 1-3, 00200 HELSINKI
puh. (09) 6829 0722
info@lauttasaarenvanhustentalo.fi 
www.lauttasaarenvanhustentalo.fi 

Lempäälän Ehtookoto ry
Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. (03) 374 4801, fax (03) 374 4835
jaana.holm@ehtookoto.fi ,  www.ehtookoto.fi 

Leppärengas ry
Savonkatu 30,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@lepparengas.fi  
www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

Naantalin aurinkosäätiö
Myllynkiventie 5,  21100 NAANTALI
puh. (02) 5334 334, fax (02) 4358 808
pirjo.maja@aurinkosaatio.fi 
www.aurinkosaatio.fi 

Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668
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Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     eeva-liisa.saisa@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

Palveluyhdistys Rateva ry
Keskustie 5 A
49700 Miehikkälä
puh. (05) 7490 401, fax (05) 7490 408
rateva@kymp.net,  www.rateva.fi 

Parasta elämänlaatua PAELLA ry
c/o Laaksonen
Holvikaarenkuja 1, 05400 JOKELA
puh. 040 707 9639, fax (09) 417 3639
paula.repo@svtl.fi 

Parhaat Vuodet ry
Tehtaankatu 14, 08100 LOHJA
puh. 0440 456135
hongistoky@luukku.com

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry
Juhana Herttuankatu 17, 28100 PORI
puh. (02) 621 6692, fax (02) 621 6690
viikkarinvalkama@pori.fi 

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Palvelutalo Mäntyrinne
Siltakyläntie 273 D, 49220 SILTAKYLÄ
puh. 040 848 1852
pyhtaan.vhy@kymp.net
www.palvelutalomantyrinne.fi 

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskatalojen Palveluyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
leena.ojalainen@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

SALVA ry Palvelukeskus Ilolansalo
Ilolankatu 6, 24240 SALO
puh. (02) 721 3350, gsm 044 721 3350
anne.juntti@salva.fi ,  www.salva.fi 

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
seutulanharjun.hoivakoti@roi.inet.fi 
www.seutulanharjunhoivakoti.com

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry
PL 60, 99601 SODANKYLÄ
inga.mukku@sodankyla.fi 

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Jänistie 1, 31400 SOMERO
puh. (02) 22990, fax (02)  229 940
neuvonta@lamminniemi.fi ,  www.lamminniemi.fi 

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hitsaajankatu 9 A, 7. krs., 00810 HELSINKI
puh. (09) 726 2422, fax (09) 685 4223
info@suvantory.fi ,  www.suvantory.fi 

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Salhojankatu 27 B 2, 33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
info@tetuko.fi ,  www.tetuko.fi 

Tampereen Naisyhdistys
Jaakonmäenkatu 5, 33560 TAMPERE
puh. (03) 253 8100, fax (03) 253 8125
lahdensivunkoti@tampereennaisyhdistys.fi 
www.lahdensivunkoti.fi 

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
johannes.tossavainen@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711
Tohka Säätiö
Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
puh. 020 7850 740, fax (03) 576 6477
tohkatalo@tohkasaatio.fi 
www.tohkasaatio.fi 

     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 TURKU
puh. (02) 282 0200, fax (02) 282 0201
kotikunnas@kotikunnas.fi ,  www.kotikunnas.fi 
 
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Pappilanlammen palvelukeskus
Pappilantie 3, 28450 VANHA-ULVILA
puh. ja fax (02) 538 9838
kaija.nieminen@ulvila.fi 
www.pappilanlampi.fi 

Uudenmaan Vanhustenhuollon
Kannatusyhdistys ry
Jääskentie 22, 02140 ESPOO
puh. (09) 540 4860, fax (09) 5404 8629
toiminnanjohtaja@mantyranta.fi 
www.mantyranta.fi 

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
silja-riitta.sinisalo@vpty.fi ,  www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

Varkauden Vanhaintukisäätiö
Vattuvuorenkatu 68, 78210 VARKAUS
puh. (017) 555 2152, pirjo.lind@vvts.fi 

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 4206 220, fax 010 4206 229
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 




